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Име, фамилия .......................................................................................... Клас ................... № ......... 
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ДумитЕ като части на РЕчта 

възвратно притежателно местоимение

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 3 към него. 

Мери Попинз се качи по стълбите направо в детската стая и децата се втурнаха след 
нея. Там до камината стоеше пътната .......... чанта. Чадърът стърчеше на обичайното 
..........  място – в ъгъла. Изглеждаха грижливо поставени, сякаш са си били там години 
наред. 

В креватчето .......... Анабел, с посиняло от рев лице, се опитваше да се върже на фльонга. 
Изведнъж тя видя Мери Попинз, втренчи се учудено в нея и є се усмихна с беззъба усмивка. 
Сетне се направи на невинно ангелче и започна да свири по пръстите на краката .............. 
като на пиано. 

– Хм! – каза Мери Попинз строго и сложи сламената .......... шапка в картонената 
.......... кутия. Свали палтото .......... и го закачи на закачалката зад вратата. Погледна се в 
огледалото на детската стая, после отвори пътната .......... чанта. 

В нея нямаше абсолютно нищо освен един шивашки метър, свит на руло. 

 Памела Травърз, „Мери Попинз отваря вратата“

Попълнете празните места в текста. В две от тях трябва да поставите крат-1. 
ката форма на притежателното местоимение неин, а в другите шест – кратката 
форма на възвратното притежателно местоимение свой.

Открийте и препишете изречението, в което се срещат три различни форми 2. 
на личното местоимение тя. Направете морфологичен анализ на формите.

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Препишете подчертаните изречения, като замените кратките форми на въз-3. 
вратното притежателно местоимение с пълни.

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Попълнете първия текст със съответните форми за 3 л. мн.ч. на притежател-4. 
ното местоимение, а втория – с формите на възвратното притежателно место-
имение. Каква разлика в смисъла установихте?

Докато си седях на пейката в парка, младежите се появиха изневиделица отнякъде и грабнаха 
................................ чанти и якета. Подхвърляха си дрехите .........................., заливаха се 
от смях, някои подкараха велосипедите ........................ и закачаха шумно ........................... 
домашни любимци. 

Докато си седях на пейката в парка, младежите се появиха изневиделица отнякъде и 
грабнаха ................................ чанти и якета. Подхвърляха си дрехите ..................., заливаха 
се от смях, някои подкараха велосипедите  ......................... и закачаха шумно ........................... 
домашни любимци. 
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40                               Брой точки: ............ Оценка: ............... Проверил: ..................................

Открийте грешките при употребата на притежателното местоимение и въз-5. 
вратното притежателно местоимение и ги поправете.

Влюбих се в Перса, нашта комшийка. Преди въобще не обръщах внимание на луничавото 
и лице, но от часа, в който се влюбих, тя ми изглеждаше божествено красива. Нейн баща 
беше учителят по смятане, който нямаше добро мнение за мен. 

Признах любовта ми при една игра на криеница. Двамата с Перса се скрихме в бурето, 
в което майками правеше зиме кисело зеле. Заради тези мой мили спомени днес още се 
трогвам, като мина край такова буре.

По Бранислав Нушич, „Автобиография“

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Членувайте правилно пълните местоименни форми.6. 
(Свой) ................................. часовник е купил от Швейцария. По телефона се обади (твой) 
.............................. нов колега. Вдъхнових се от (Ваш) ....................... нов роман. (Мой) .........
................................ баща работи много. Най-щастлив беше (техен) ......................... класен 
ръководител. Комисията одобри (неин) ....................................... проект. Приличам на (свой) 
....................... дядо. 

Редактирайте текста, като заместите излишните повторения с пълни и крат-7. 
ки форми на притежателното местоимение. А ще откриете ли и допуснатата 
правописна грешка?

Джордж си е накупил някои нови неща за излета, които доста смущават спътниците 
на Джордж. Например якето на Джордж е твърде крещящо. Момчетата са поканени в 
къщата на Джордж привечер в Четвъртък, за да им го покаже. Всички се чудят как ли 
се нарича цветът на якето на Джордж. Той самият казва, че не знае. Облича го, а те се 
шегуват, че новата придобивка на Джордж хваща окото като вещ, която в ранна пролет 
се окачва да плаши птичките.

Преразказ по „Трима души в една лодка“, Джеръм К. Джеръм

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

В кое изречение възвратното местоимение НЕ е притежателно?8. 
а) Хиромантия е да предричаш бъдещето, като си гледаш на ръка.
б) Хиромантия е да предричаш бъдещето по линиите на ръката си.
в) Хиромантия е да предричаш бъдещето си по линиите на ръката.
Г) Хиромантия е да предричаш своето или чуждото бъдеще по линиите на ръката.


