
Съобщителни и въпросителни изречения 

Съобщителни са изреченията, с които съобщаваме някаква информация. След всяко 

съобщително изречение поставяме точка.  

 

Примери 

Аз пиша писмо. 

Те отидоха на разходка в планината 

Телевизорът е включен.  

 

Въпросителни са изреченията, с които се обръщаме към някого за да го попитаме 

нещо. В края им поставяме въпросителен знак.  

Въпросителните изречения се образуват с помощта на въпросителни думи 

➢ Кой, коя, кое, кои 

➢ Какъв, каква, какво, какви 

➢ Какво, къде, кога, как, колко, защо, що 

➢ Ли, дали, нали, нима 

Примери 

Кой е този човек? 

Коя е твоята чанта? 

Кое е това дете? 

Кои са тези хора? 

Какъв е този шум? 

Каква е тази кола? 

Какви са тези обувки? 

Какво мислиш по въпроса? 

Къде ще ходиш? 

Кога ще е готово яденето? 



Колко струва тази кукла? 

Защо не ми отговаряш? 

Що е това? 

Как ще се облечеш за празника? 

Колко струва книгата? 

Защо не дойде на училище? 

Беше ли там когато го потърси? 

Дали е възможно да ми подадете тези цветя? 

Нали не ви притеснявам? 

Нима не го познаваш?  

 

Упражнение 1 

Научете добре въпросителните думи. Напишете с всяка една от тях поне по едно въпросително 

изречение (различно от дадените примери!)  

 

Упражнение 2 

Напишете десет съобщителни изречения. Можете да опишете себе си, дома си, семейството си, 

стаята си, любимата си играчка или книжка.  

 

Упражнение 3 

Подредете думите в изречения и поставете подходящия препинателен знак на края. 

 

 години колко си на  

 спи се ми не 

 работа утре на отивам 

 учебник кой е на  

 сериозно нали говориш не 

ще кога ми гости на дойдеш 

 



Упражнение 4 

Прочетете текста. Определете вида на употребените изречения. 

На полето беше тихо. Въздухът беше натежал от жегата. Жетварите, прегърбени работеха. 

Изведнъж, отнякъде се чу вик: 

- Къде си, Калино? Защо се криеш? Пак ли мързелуваш? 

 

Упражнение 5 

Преобразувайте изреченията от съобщителни на въпросителни. 

Кучето тича бързо. 

Ние сме ученици. 

Във вазата има цветя. 

Не ми се спи.  

 

Упражнение 6 

Съчинете малък смислено свързан текст, съдържащ съобщителни и въпросителни изречения. 

(Минимум 5 изречения) 
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