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Задачи за преговор, 6. клас 

Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Задача № 1: Попълнете изреченията с подходящи думи, така че твърденията да са верни1. 

1.Това, за което се говори в текста се нарича ……………….. на текста. 

2.По цел на общуване изреченията биват съобщителни, ……………………………………., …………………………… и 

…………………………………….. . 

3. По състав изреченията се делят на прости и ………………….. . 

4. Краткото изречение съдържа само главни части – подлог и …………………………….. . 

5. Съставното сказуемо бива два вида: съставно ……………………….. сказуемо и съставно ……………………… 

сказуемо. 

6.  ……………………………………………. се намира с въпросите „Кого?”, „На кого?”, зададени към сказуемото. 

7. Обстоятелственото пояснение е няколко вида, напр. за ………………………, за ………………………….. и 

за…………………………….. 

8. Има два вида определения - ………………………………… и ……………………………………….. . 

9. Речниковото значение на думата се изучава от наука, която се нарича ………………………………………. . 

10. Речниково значение на думата проверяваме в …………………………………. речник. 

11. …………………………………… се наричат думи и изрази с различен звуков състав, но близки по значение. 

12. Антоними се наричат думи ……………………………………. по значение с различен звуков състав. 

13. …………………………………… се наричат думи с еднакъв звуков състав, но с различно значение. 

14. Паронимите са думи, близки по звуков състав, но с ………………………….. значение. 

15. Сродни думи са думи, които имат общ …………………….. . 

16. Изменението на глаголните форми по лице, число и време се нарича ………………………………………. 

17. Глаголно време, при което действието се извършва след момента на говорене, се нарича 

…………………………………………………………………….. 

18. Думи, които не променят граматичната си форма, се наричат ……………………………….. части на речта. 

19. ……………………………….. е неизменяема част на речта, която засилва или променя смисъла на думи и 

изречения. 

20. ……………………………………… е неизменяема част на речта, чрез която се изразяват чувства и се наподобяват 

звукове в природата. 

 

                                                           
1 Твърденията са формулирани по определения, взети от учебника по български език за 5. клас на изд.Булвест 2000 
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Задача № 2: Създайте по две изречения, в които да включите примери за посочения вид местоимение. 

Подчертайте местоимението. 

А.Лично местоимение 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Б. Показателно местоимение 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

В.Въпросително местоимение 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Г. Относително местоимение 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Задача № 3: Направете синтактичен разбор на изреченията. 

Баба потърси в килера ягодово сладко. 

 

Младата госпожица дълго разглежда книги в библиотеката. 

 

Задача № 4: Запишете 10 думи, които да съдържат в себе си СТО, напр. стол, апостол, пустош. 

 

 


