
СТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

обобщителен урок 

за пети клас

Цветанка Русинова



СКАЗУЕМО

Главна част на изречението

Открива се с въпроса “какво прави?”, 

който не се записва

Подчертава се с две прави  

Врабчетата скачат.

Птичетата чуруликат.

Цветанка Русинова



СКАЗУЕМОТО

В ИЗРЕЧЕНИЕТО СЕ ИЗРАЗЯВА С:

 Обикновен глагол

Мечо Пух подскочи.

 Специален глагол + да + обикновен глагол

Мечо Пух започна да подскача.

 Спомагателен/полуспомагателен глагол + име

Мечо Пух е радостен.

Героят се нарича Мечо Пух.
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СПЕЦИАЛНИ ГЛАГОЛИ

За начало на действието

 Започвам

 Залавям се

 Захващам се

 Готвя се

За възможност

 Мога

За продължаване на 
действието

 Продължавам

За необходимост

 Трябва

 Налага се

За край на действието

 Спирам

 Приключвам

 Свършвам

 Прекратявам

 Преустановявам 
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КОМБИНАЦИЯТА ОТ СПЕЦИАЛЕН

ГЛАГОЛ + ДА + ОБИКНОВЕН ГЛАГОЛ В

ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ СЕ НАРИЧА

СЪСТАВНО ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО

Цветанка Русинова



Комбинацията от спомагателен или

полуспомагателен глагол + име

/съществително, прилагателно или

числително/ в простото изречение се

нарича съставно именно сказуемо.
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Спомагателен глагол  

“съм”

Полуспомагателни
глаголи

То се казва Мънки.

Мънки се оказа игрив.

Маймунчето стана 

забавно.

Островът се нарича 

Борнео

Маймунчето е изненадано.

Приятелчето беше учудено.
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ПОДЛОГЪТ

 Главна част на изречението

 Показва кой върши действието 

 Намира се с въпроси “Кой?, Коя?, Кое?, 

Кои?”

 Подчертава се с една права

Ученикът мисли.

Той решава задачи.
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Подлогът в изречението се изразява с:

 Съществително име

Момчето е ученик .

 Прилагателно име

Упоритият успява.

 Числително име

Първият написа.

 Местоимение

Той е отличник.
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ДОПЪЛНЕНИЕ

 Второстепенна част на изречението

 Пояснява сказуемото

 Открива се с въпросите “Какво?, Кого?, 

С кого?, За какво?, На кого?, На какво?”

 Подчертава се с две прави и 

една пресечена 
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ВИДОВЕ ДОПЪЛНЕНИЯ

Прякото допълнение- пояснява 

сказуемото директно

Мечо Пух вози Прасчо.

Прасчо носи цветя.
Какво?

Кого?
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 Непрякото допълнение пояснява 

сказуемото посредством предлог

Щурецът се кара на Пинокио.

Мики Маус свири с китара.

На кого?

С какво?
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ЩО Е ПРЕДЛОГ?

 Неизменяема част на речта

 Означава отношения между предмети

 В изречението свързва най- често сказуемото 

с второстепенни части като допълнение и 

обстоятелствено пояснение

 Най- използвани са предлозите- на, с, в, сред 

между, срещу, чрез, върху, край, през, над и 

др. 
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ЧЛЕНУВАНЕ НА ИМЕНАТА ОТ МЪЖКИ РОД 

 Ако думата е подлог в изречението,

 открива се с въпроса “Кой?”, 

 можеш да я замениш с “Той”, се членува с 

пълен член “-ът” или “-ят”

Магьостникът се казва Хари Потър

Кой?
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 Ако думата е допълнение в изречението,

 намира се свъпроси “Какво?” или “Кого?”,

 можеш да я замениш с “Него”, се членува с 

кратък член “- я”, “- а” 

Цветанка Русинова

Пипи живее с коня

Кой? С какво?



ДОПЪЛНЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАЗИ С:

-Съществително име 

Червената шапчица носи кошничка.

-Предлог + съществително име

Червената шапчица идва с кошничка.

- Местоимение

Червената шапчица я носи.

- Предлог + местоимение

Червената шапчица идва с нея.
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ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ

 Второстепенна част на изречението

 Пояснява сказуемото за място, време, начин, 

количество

 Открива се с въпросите “Къде?, Кога?, Как?, 

Колко?”

 Подчертава се с две прави линии и две 

пресечени
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ОБСТОЯТЕЛСТВЕНОТО ПОЯСНЕНИЕ СЕ 

ИЗРАЗЯВА ЧРЕЗ:

Наречие

Елфчето гледа тъжно.

Елфът седи отдавна

То гледа натам.
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Как?

От кога?

Къде?



 Предлог + съществително име

Тигър, Прасчо и Пух плават  по реката.

Тигър гледа към брега.

Мечо Пух  гледа изплашено.
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Как?

Къде?

Къде?



НАРЕЧИЕТО Е:

Цветанка Русинова

 Самостойна част на речта

 Означава обстоятелствата, при които протича 

действието.Напр. отново, далече, весело, 
много

 Не се променят по форма- неизменяема част на 
речта

 Повечето произхождат от 

прилагателни имена и могат да се 

степенуват- бързо, по-бързо, 
най- бързо



ПРАВОПИС

Цветанка Русинова

Някои наречия са образувани с предлози 

и се пишат слято с тях!

от+ горе= отгоре до+долу= додолу

на+дясно= надясно в+ляво= вляво

Частица “НЕ” се пише слято с наречията!

недостатъчно, невинаги, невярно, неведнъж, 

ненапразно

Наречия като : нагоре- надолу, наляво- надясно, 

криво- ляво, напред- назад,! се пишат с тире!



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 Второстепенна част на изречението

 Пояснява, както подлога, така и 

второстепенни части

 Открива се с въпросите “Какъв?, Каква?, 

Какво?, Какви?”, “Чий?, Чия?, Чие?, Чии?”

 Подчертава се с вълнообразна
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ВИДОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Съгласувано определение, което се изразява 

с прилагателно, числително име или 

местоимение

Цветанка Русинова

Добрата фея направи вълшебство.

Хари размаха своята вълшебна пръчка.

Първата сова скоро долетя

Каква?

Коя?

Каква?

Чия?



ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ

-ПОКАЗВАТ КАЧЕСТВО, 
ПРИЗНАК НА ПРЕДМЕТА

-МОГАТ ДА СЕ СТЕПЕНУВАТ

малка, ПО- малка, НАЙ-
малка

-ПОКАЗВАТ ПРОИЗХОД, 
МАТЕРИАЛ НА ПРЕДМЕТА

-НЕ СЕ СТЕПЕНУВАТ

огнени коси

златна опашка
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 Качествени прилагателни  Относителни прилагателни



ЧИСЛИТЕЛНОТО ИМЕ

 Бройно -посочва броя 

на предметите, 

съчетава се със същ. 

имена, както 

прилагателните, не се 

изменя по форма, с 

изкл. на един, една, 

едно, едни

Четирима приятели 

 Редно -посочва реда на 

предметите, съчетава се 

със същ. имена, както 

прилагателните и се 

мени по род, число и 

определеност

Първи приятели
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 Несъгласувано определение, което се 
изразява с предлог + съществително име

Палечка набра букет от лалета.

Каква?

Тя носи рокля от коприна.

Какъв?

Малечка Палечка направи подарък от сърце.
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Какъв?



 Приложение, което се изразява чрез 
съществително име 

Какъв?

Принцът спасител целуна спящата красавица.

Принцесата красавица спеше вече сто години.
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Каква?



Цветанка Русинова

Мястото на думите в изречението се определя 

чрез синтактичен разбор

1.Сказуемото

2. Подлогът

3.Определение, което пояснява подлога

4. Допълнение

5. Определение, което пояснява допълнението

6.Обстоятелствено пояснение

7. Определение, което пояснява обстоятелственото пояснение

АЛГОРИТЪМ

Странната Пипи живее с господин Нилсън във вила Виликула

Каква?   Кой?С кого?                      Какъв?                           Каква?

Къде?


