
Глагол. Залог на глагола 

Деятелен и страдателен залог на глагола 

 

Граматичните признаци на глагола са лице, число, спрежение, време и залог. 

Деятелен залог – Отношението на глаголното лице (подлог в 

изречението) към глаголното действие е деятелно, подлогът е 

действителният (логически)  вършител на действието в изречението.  

Пример  

Майката пак вика децата. (граматическият подлог майката е логическият 

вършител на действието) 

 

Страдателен залог – отношението на глаголното лице (подлога в 

изречението) към глаголното действие е пасивно, действието в изречението 

се извършва от друг деятел; граматическият вършител на действието не 

съвпада с логическия 

Пример 

Децата пак са викани от майката. (граматическият подлог децата не е 

вършител на действието, но негов обект. Действителният (логически) 

вършител на действието е майката (която е допълнение в изречението).  

Деятелен залог = вършител на действието 

                         Страдателен залог = обект на действието 

 



Упражнение 1 

Аз нося обувките. 

Обувките са носени от мен. 

 

Опитайте се да преобразувате изреченията от деятелен в страдателен залог и 

обратно по горния образец. 

Той чете книга. 

Мариана купува сирене. 

Петър пише текст. 

Кучето гризе кокал. 

 

Чрез формите на глагола за деятелен и страдателен залог 

говорещият степенува по важност вършителя и обекта на действието. 

✓ Формата на деятелния залог се използва, когато се придава по-голяма 

важност на вършителя на действието.  

Пример 

Рибарят улавя златната рибка. 

 

✓ Формата на страдателния залог се използва, когато е необходимо да се 

придаде по-голяма важност на обекта.  

Пример 

Златната рибка е уловена от рибаря. 

 



Всички глаголи в българския език имат форми за деятелен залог.  

Всички глаголни форми, които познавате досега – за изучените глаголни 

времена, за лице и число, са форми за деятелен залог. 

Иван пие кафе. (Сегашно време) 

Иван пи кафе. (Минало свършено време) 

Иван пиеше кафе. (Минало несвършено време) 

Иван ще пие кафе. (Бъдеще време) 

 

Преходните глаголи са глаголи, които могат да имат пряко 

допълнение. 

Чета книга 

Пея песен  

Пия мляко 

Гледам телевизия 

                     

       Непреходните глаголи изразяват действия, които не могат да имат 

пряко допълнение.  

Тичам 

Скачам 

Вървя 

Ходя  

 



За домашно:  

✓ Стр. 80 / упр. 1, 3, 4 от Учебник по български език за шести клас, 

изд. Просвета, 2007 г, Колектив 

✓ Напишете 10 изречения съдържащи глаголни форми в 

страдателен залог и 10 изречения съдържащи глаголни форми в 

деятелен залог.   

 

Съставил: Д-р Даниела Вуюка 

 

 

 

 

 

 

 

 


