
Лични местоимения 

 

Личните местоимения са думи, които заместват съществителните нарицателни и съществителните 

собствени имена. Те имат форми за първо, второ и трето лице. 

Ед.ч.                                                  Мн.ч. 

1 л. Аз                                              1 л. Ние      

2 л. Ти                                              2 л. Вие 

3 л. Той (м.р.)                                3 л. Те 

        Тя ( ж.р.) 

         То (ср.р.) 

 

Ето практически примери за тяхната употреба в речта 

Ед.ч.                                                                           Мн.ч. 

1 л. Аз пея хубаво                                                   1 л. Ние  тичаме бързо.  

2 л. Ти  държиш молив                                          2 л. Вие четете добре. 

3 л. Той яде боб.                                                      3 л. Те внимават в час. 

        Тя пие чай. 

        То си играе с куклата. 

Упражнение 

Съставете кратки изречения с личните месотимения по този образец. 

 

Важно! С второ лице, множествено число (Вие) се обръщаме към по-възрастни от нас хора, 

познати или непознати. По този начин изразяваме уважението си към тях и възпитанието си. В 

такива случаи използваме главно В при изписване. Например: 

Господине, Вие ли ще дойдете ли утре на празника? 

Госпожо, Вие ни давате прекалено много домашни.  

С второ лице, единствено число (Ти) можем да се обръщаме само към близки и роднини, по-

възрастни от нас хора, или към непознати, но след тяхно позволение.Например: 

Бабо, ти разказваш много хубави приказки! 

Чичо Петьо, ти и татко като сте били деца сте били големи пакостници! 



- Госпожо, Вие кога пак ще ни дойдете на гости?  

- Лили, можеш да ме наричаш (леля) Катя. Не е нужно да ми говориш на Вие.  

- Благодаря. Добре, (лельо) Катя. Ти кога пак ще ни дойдеш на гости? 

 

Упражнение 1 

Употребете правилните местоимения в изреченията. 

__ ходих на пазар тази сутрин. 

Петко, __ще идваш ли с нас утре на плаж? 

__ на колко години сте, госпожо? 

___ не знаят нищо за това. 

____ си върза косата на опашка. 

 

Упражнение 2 

Заменете съществителните нарицателни и съществителните собствени имена с подходящи 

местоимения. 

Майка ми всеки ден става сутрин рано. 

Детето плаче много силно. 

Иван е тъжен днес защото си счупи колелото. Колелото беше старо но хубаво. 

Планината е непроходима заради снега. 

Котката е много красива. 

Учениците са много шумни днес. 

Аз, Мая и Нина сме приятелки. 

Телевизорът е включен. 

 

Упражнение 3 

Употребете правилното обръщение. 

Иванчо, детето ми, Вие сте се изцапал с пюре до ушите! 

Господине, ти на колко години си? 

Госпожо, ти закъсня много днес! 
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