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ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на тази книга за учителя по български език за 12. клас е да подпомага учителя как-
то при планиране на работата през учебната година, така и при нейното осъществяване за 
постигане на специфичните за обучението в този клас цели. Предлагат се методически идеи 
за реализиране на темите, предвидени в учебното съдържание, и за максимално ефектив-
но използване на учебника по български език. Освен това се отработва учебно съдържание, 
предвидено за задължителния ДЗИ по български език и литература.

Книгата за учителя представя потенциала на учебника по български език да се превърне в 
основно средство за постигане на очакваните резултати – обогатяване на езиковите познания 
и на комуникативните умения, предвидени в учебната програма по български език за 12. клас. 
Учебникът дава възможност на ученика да извършва различни дейности, като прилага овла-
дените компетентности, да обогатява своята обща култура и социален опит.

Първият раздел на книгата за учителя съдържа примерно тематично разпределение, кое-
то е съобразено с учебната програма за задължителна подготовка по български език в 12. 
клас, която посочва целите, учебното съдържание и препоръчителното съотношение между 
видовете уроци. 

Примерното тематично разпределение дава идеи как да се формулират и как да се разпре-
делят в учебното време темите на урочните единици така, че да отговарят на регламентирания 
годишен брой часове за усвояване на учебното съдържание по български език и за развиване 
на комуникативните умения. Предложили сме варианти за разполагане на часовете за разви-
тие на комуникативните компетентности, но учителят е свободен да нанесе промени, съобра-
зявайки се с възможностите и с интересите на своите ученици, както и със стила си на ра-
бота. Очакваните резултати от обучението, дефинирани в контекста на социокултурната, на 
езиковата и на комуникативната компетентност, насочват учителя, когато определя целите на 
всеки конкретен урок. Когато се обмислят контекстът и дейностите за всяка урочна единица, 
препоръчително е вниманието да е насочено към придобиване на ключови компетентности и 
към осъществяване на междупредметни връзки. Вече бе отбелязано, че съотношението меж-
ду различните видове уроци отговаря на препоръчителните проценти, заложени в учебната 
програма.

Вторият раздел на книгата за учителя представя концепцията на авторския екип при съз-
даване на учебника по български език – типова структура на урочните статии, специфика при 
структуриране на отделните видове уроци, включени в учебника, основни рубрики и условни 
знаци. Целта на информацията в този раздел е да помогне на учителя по-лесно да се ориенти-
ра в учебника и по-пълноценно да го използва в работата си.

Третият раздел от книгата за учителя предлага конкретни методически идеи за работа по 
темите от учебното съдържание. Разработките посочват целите на уроците за нови знания, 
дават насоки за действията на учителя при подготовката на езиковите занятия, съдържат от-
говори и обяснения за изпълнението на някои от поставените задачи.

Надяваме се, че тази книга ще бъде надежден помощник в работата на учителя при подго-
товката и провеждането на уроците по български език в 12. клас.

Авторите
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I. ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ...................................................
Град ..........................................................

Утвърдил
Директор: ................................................

(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА ............./...................ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Уроци за нови знания НЗ 14,5 (33%)

Уроци за упражнения У 20 (43%)

Уроци за обобщение О 3 (6%)

Уроци за преговор П 3 (6%)

Уроци за контролни и класни работи К 6 (12%)

Общ годишен хорариум: 54 часа. 
От тях 18 часа са за развиване на комуникативните компетентности на учениците 

чрез обучението по български език.

Изготвил:.....................................................
(име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. 1. Литература

2. 1. Начален преговор. 
Език, текст, общуване
П

Правилно се ориентира в съдър-
жанието на текст. Съобразява ре-
чевата си дейност с конкретната 
комуникативна ситуация.
Решава тестови комуникативни и 
езикови задачи от всички изучени 
раздели на езика.

работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота, беседа

3. 1. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

4. 2. Подготовка за кон-
тролна работа (входно 
ниво)
У

Правилно се ориентира в съдър-
жанието на текст. Решава тестови 
комуникативни и езикови задачи 
от всички изучени раздели на ези-
ка.

работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота, проверка на 
домашна работа

5. 2. Комуникативни ком-
петентности – Л

6. 2. Литература

7. 3. Контролна работа № 1 
БЕ
К

Използва се за определяне на 
входното равнище на ученически-
те знания и умения – рецептивни и 
лингвистични.

тест

8. 3. Литература

9. 3. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

10. 4. Литература

11. 4. Речевото поведение. 
Успешност в речевото 
общуване
НЗ

Осмисля ролята на речевото по-
ведение за успеха на личността. 
Познава факторите, които влияят 
върху речевото поведение, и се 
съобразява с тях. Търси, извлича и 
обработва информация от различ-
ни източници с оглед на конкретна 
комуникативна задача.

репродуктивна 
беседа, дискусия, 
работа по групи

12. 4. Комуникативни ком-
петентности – Л

13. 5. Начини за постигане 
на успешност на рече-
вото поведение
НЗ

Познава и използва различни на-
чини за успешно речево общуване. 
Осмисля речевата стратегия като 
съвкупност от речеви действия.

интерактивни ме-
тоди, репродуктив-
на беседа, работа 
по групи, самостоя-
телна работа
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

14. 5. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

15. 5. Литература

16. 6. Литература

17. 6. Принцип на сътрудни-
чеството
НЗ

Познава същността на принципа 
на сътрудничество, осигуряващ 
резултатно речево поведение. 
Владее средствата за вежливо ре-
чево поведение.

устно изложение, 
работа по групи, 
интерактивни ме-
тоди

18. 6. Комуникативни ком-
петентности – Л

19. 7. Литература

20. 7. Принцип на сътрудни-
чеството
У

Прилага при общуване принципа 
на сътрудничество, осигуряващ 
резултатно речево поведение.
Владее средствата за вежливо ре-
чево поведение. Търси, извлича и 
обработва информация от различ-
ни източници с оглед на конкретна 
комуникативна задача.

интерактивни ме-
тоди, работа по 
групи, самостоя-
телна работа, ми-
словни карти

21. 7. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

 

22. 8. Успешност на речево-
то поведение
У

Съобразява речевата си дейност 
с конкретната комуникативна си-
туация. Използва различни начи-
ни за успешно речево общуване. 
Прилага при общуване принципа 
на сътрудничество, осигуряващ 
резултатно речево поведение.
Владее средствата за вежливо ре-
чево поведение.

различни видо-
ве упражнения, 
работа по групи, 
тест

23. 8. Литература

24. 8. Комуникативни ком-
петентности – Л

25. 9. Литература

26. 9. Лексикална норма. 
Лек сикална грешка
НЗ

Познава лексикалната норма. Ос-
мисля лексикалната грешка като 
нарушаване на лексикалната нор-
ма. Познава видовете лексикални 
грешки и причините за тяхната 
поява.

различни видо-
ве упражнения, 
устно изложение, 
работа по групи, 
тестови задачи
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

27. 9. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

 

28. 10. Литература

29. 10. Прилагане на лекси-
калната норма в рече-
вата практика (езиков 
практикум)
У

Познава видовете лексикални 
грешки и причините за тяхната по-
ява. Прилага лексикалната норма 
в писмената реч. Открива и редак-
тира лексикални грешки. Търси, 
извлича и обработва информация 
от различни източници с оглед на 
конкретна комуникативна задача.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тестови 
задачи

30. 10. Комуникативни ком-
петентности – Л

31. 11. Стилистична грешка
НЗ

Осмисля новото понятие стилис-
тична грешка. Познава причините 
за появата на стилистични грешки. 
Открива и редактира стилистични 
грешки.

устно изложение, 
работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота

32. 11. Литература

33. 11. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

 

34. 12. Анализ и редактиране 
на стилистични грешки 
У

Открива и редактира стилистични 
грешки. Търси, извлича и обработ-
ва информация от различни източ-
ници с оглед на конкретна комуни-
кативна задача.

различни видо-
ве упражнения, 
работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тестови 
задачи

35. 12. Литература

36. 12. Комуникативни ком-
петентности – Л

37. 13. Стилистичен ефект
НЗ

Осмисля същността на новото по-
нятие стилистичен ефект и каква 
е ролята на стилистичния ефект в 
текста. Разграничава понятията 
стилистична грешка и стилис-
тичен ефект.

устно изложение, 
работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота

38. 13. Литература

39. 13. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

40. 14. Литература
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
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Бележки/ 
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ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

41. 14. Стилистичен ефект
У

Разграничава понятията сти-
листична грешка и стилисти-
чен ефект. Открива стилистичен 
ефект в различни текстове и ко-
ментира ролята му в общуването.

дискусия, рабо-
та по групи, са-
мостоятелна ра-
бота

42. 14. Комуникативни ком-
петентности – Л 

43. 15. Общуване, текст, ези-
кови норми (подго-
товка за класна работа 
№ 1)
У

Търси, извлича и обработва ин-
формация от различни източници 
с оглед на конкретна комуника-
тивна задача. Познава различни 
начини за редактиране и умее да 
ги използва. Открива и редактира 
грешките си, допуснати в класната 
работа.
Използва различни стратегии за 
корекция, участва в съвместната 
работа.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

44. 15. Литература

45. 15. Комуникативни ком-
петентности – БЕ
Класна работа № 1
К

Използва се за определяне на рав-
нището на рецептивните и на линг-
вистичните знания и умения.
Организира времето си за работа 
върху тестови задачи със затворен 
и с отворен отговор.

тест – задачи с из-
бираем и със сво-
боден отговор

46. 16. Литература

47. 16. Езикови норми – пра-
воговорна, правопис-
на, граматична
О

Познава правоговорните, право-
писните и граматичните норми. 
Прилага нормите в писмената и в 
устната реч.
Открива и редактира правого-
ворни, правописни и граматични 
грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

48. 16. Комуникативни ком-
петентности – Л

49. 17. Езикови норми – пунк-
туационна, лексикална
О

Познава спецификата на пункту-
ационната и лексикалната норма. 
Прилага пунктуационната и лек-
сикалната норма в писмената и в 
устната реч. Открива и редакти-
ра пунктуационни и лексикални 
грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

50. 17. Литература

51. 17. Комуникативни ком-
петентности – БЕ
Поправка на кл. работа 
№ 1
У

Открива и редактира грешките си, 
допуснати в контролната работа.
Използва различни стратегии за 
корекция, участва в съвместната 
работа.

работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота

52. 18. Литература

53. 18. Езикови норми
У

Познава езиковите норми и ги при-
лага в писмената и в устната реч.
Открива и редактира езикови 
грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

54. 18. Комуникативни ком-
петентности – Л

55. 19. Езикови норми. Кон-
тролна работа № 2
К

Познава езиковите норми и ги при-
лага в писмената и в устната реч.
Открива и редактира езикови 
грешки.

тест

56. 19. Литература

57. 19. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

58. 20. Литература

59. 20. Структурни и компо-
зиционни части на тек-
ста 
У

Търси, анализира и синтезира ин-
формация, обработва я и я използ-
ва за решаване на комуникативни 
задачи. Открива и определя струк-
турни и композиционни части на 
текста (тема, микротема, ключови 
думи; теза, контратеза, аргументи; 
типове и жанрове текст).

репродуктивна 
беседа, упраж-
нения, работа по 
групи, тестови за-
дачи

60. 20. Комуникативни ком-
петентности – Л

61. 21. Литература

62. 21. Извличане и анализи-
ране на смисли от тек-
стове 
У

Търси, анализира и синтезира ин-
формация, обработва я и я използ-
ва за решаване на комуникативни 
задачи. Резюмира и конспектира 
текст/част от текст. 
Оценява идеи, тези и аргументи 
съобразно своя опит и спрямо по-
знанията, които има.

интерактивни ме-
тоди, репродук-
тивна беседа, уп-
ражнения, работа 
по групи, тестови 
задачи
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

63. 21. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

64. 22. Литература

65. 22. Редактиране на текст
У

Познава и прилага различни на-
чини за редактиране на езикови и 
речеви грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

66. 22. Комуникативни ком-
петентности – Л

67. 23. Текст и общуване
О

Търси, анализира и синтезира ин-
формация, обработва я и я използ-
ва за решаване на комуникативни 
задачи. Резюмира и конспектира 
текст/част от текст. Оценява идеи, 
тези и аргументи съобразно своя 
опит и спрямо познанията, които 
има. Прилага различни начини за 
редактиране на езикови и речеви 
грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

68. 23. Литература

69. 23. Комуникативни ком-
петентности – БЕ

70. 24. Литература

71. 24. Текст и общуване. 
Контролна работа № 3
К

Използва се за определяне на рав-
нището на ученическите знания и 
умения по отношение на ученото 
за текста и езиковите норми.

самостоятелна ра-
бота, тест

72. 24. Комуникативни ком-
петентности – Л

73. 25. Езикови норми. Годи-
шен преговор
П

Познава езиковите норми. Прила-
га езиковите норми в писмената 
реч.
Открива и редактира различни 
езикови грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

74. 25. Литература
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

75. 25. Комуникативни ком-
петентности БЕ

76. 26. Литература

77. 26. Подготовка за класна 
работа № 2
У

Търси, анализира и синтезира ин-
формация, обработва я и я използ-
ва за решаване на комуникативни 
задачи. Резюмира и конспектира 
текст/част от текст. Оценява идеи, 
тези и аргументи съобразно своя 
опит и спрямо познанията, които 
има. Прилага различни начини за 
редактиране на езикови и речеви 
грешки.

работа по групи, 
с а м о с т о я т е л н а 
работа, тест, раз-
лични видове уп-
ражнения

78. 26. Комуникативни ком-
петентности – Л

79. 27. Текст и общуване. Го-
дишен преговор
П

Търси, анализира и синтезира ин-
формация от различни информа-
ционни източници, обработва я и 
я използва при разрешаване на ко-
муникативни задачи.
Оценява идеи, тези и аргументи 
съобразно своя опит и спрямо по-
знанията, които има за граждан-
ското общество. Съобразява рече-
вото си поведение с конкретната 
ситуация и с комуникативните си 
цели.

интерактивни ме-
тоди, работа по 
групи, самостоя-
телна работа, мис-
ловни карти

80. 27. Литература

81. 27. Комуникативни ком-
петентности – БЕ 
Класна работа № 2

Използва се за определяне на 
равнището на рецептивните и на 
лингвистичните знания и умения 
на учениците.
Правилно се ориентира в съдър-
жанието на различни текстове. 
Решава тестови, комуникативни и 
езикови задачи от всички изучени 
раздели на езика. Открива и редак-
тира различни видове грешки. 
Организира времето си за работа 
върху тестови задачи със затворен 
и с отворен отговор.

различни видо-
ве упражнения 
– комуникативни 
и предкомуника-
тивни (езикови), 
самостоятелна ра-
бота

82. 28. Литература
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№ 
по 
ред

Уч.
сед-

мица 
Тема на урочната 

единица
Очаквани резултати  

от обучението
Методи и похва-

ти за работа
Бележки/ 
комента-

ри

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

83. 28. Подготовка за изходно 
ниво 
У

Определя темата, микротемите, 
ключовите думи и изрази на текст.
Извлича и анализира смисли от 
текст.
Анализира структурни и компози-
ционни части на текст.
Открива, анализира и редактира 
грешки в текст.

работа по гру-
пи, самостоятел-
на работа, тест, 
различни видове 
упражнения – ко-
муникативни и 
предкомуникатив-
ни (езикови)

84. 28. Комуникативни ком-
петентности – Л

85. 29. Контролна работа № 4 
(изходно ниво)
К

Търси, анализира и синтезира ин-
формация от различни информа-
ционни източници, обработва я и 
я използва при разрешаване на ко-
муникативни задачи.
Прилага езиковите норми.

самостоятелна ра-
бота, тест

86. 29. Литература 

87. 29. Комуникативни ком-
петентности – БЕ
Поправка на класна 
работа № 2

 Открива и редактира грешките си, 
допуснати в контролната работа.
Използва различни стратегии за 
корекция, участва в съвместната 
работа.

работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота

88. 30. Литература

89. 30. Поправка на контрол-
на работа № 4
У

Открива и редактира грешките си, 
допуснати в контролната работа.
Използва различни стратегии за 
корекция, участва в съвместната 
работа.

работа по групи, 
самостоятелна ра-
бота

90. 30. Комуникативни ком-
петентности – Л

91. 31. Текст и езикови норми
У

Търси, анализира и синтезира ин-
формация от различни информа-
ционни източници, обработва я и 
я използва при разрешаване на ко-
муникативни задачи.
Прилага езиковите норми. 

интерактивни ме-
тоди, работа по 
групи, самостоя-
телна работа

92. 31. Литература

93. 31. Комуникативни ком-
петентности – БЕ
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II. АКЦЕНТИ ОТ СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНИКА

нови знания

Урок за 
упражнения

Урок за Урок за Урок за 
нови знаниянови знаниянови знаниянови знания

ЛЕКСИКАЛНА НОРМА. ЛЕКСИКАЛНА 
ГРЕШКА

Прочетете текстовете и определете кое е общото в съдържанието им.

Текст 1
Чл. 15 
1.(1) На пътя водачът на превозно средство се движи възможно най-вдясно 

по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна марки-
ровка, използва най-дясната свободна лента.

Раздел Х. Разминаване
Чл. 44. (1) При разминаване водачите на насрещно движещите се пътни 

превозни средства са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние 
между пътните превозни средства. 

(2) Ако разминаването не може да се извърши безопасно поради наличието 
на препятствие или стеснение на платното за движение, водачът, чиято пътна 
лента е заета, е длъжен да намали скоростта или да спре, за да пропусне на-
срещно движещите се пътни превозни средства. 

Чл. 45. (1) На планински пътища и на пътища с голям надлъжен наклон, 
когато разминаването е невъзможно или 
е затруднено поради недостатъчна широ-
чина на платното за движение, водачът на 
спускащото се превозно средство е длъ-
жен да спре и да пропусне изкачващото се. 

(2) Това правило не се прилага в слу-
чаите, когато местата за разминаване са 
разположени така, че водачът на изкач-
ващото се превозно средство би могъл да 
спре на намиращото се пред него място за 
разминаване, без да възниква необходи-
мостта от движение назад. 

(3) Когато разминаването е невъзможно без движение назад, тази маневра 
е длъжен да направи: 

1. водачът на единичното пътно превозно средство по отношение на съста-
вите от превозни средства и на съчленените пътни превозни средства; 

2. водачът на по-лекото пътно превозно средство по отношение на по-тежкото; 
3. водачът на товарния автомобил по отношение на автобуса. 
(4) Когато превозните средства са от една и съща категория, назад е длъжен 

да се придвижи водачът на спускащото се превозно средство, освен в случаите, 
когато е очевидно, че това е по-безопасно за изкачващото се превозно сред-
ство, както и когато последното е по-близо до специално устроеното място за 
разминаване.

Из Закон за движение по пътищата

10 СТИЛИСТИЧНА ГРЕШКА 

42

НОВО

Текст 2
Член 6. Насрещно плаване: общи правила
1. При насрещно плаване корабите, които се движат нагоре, отстъпват 

път на корабите, които се движат надолу, съобразявайки се с местните условия 
и движението на другите кораби.

2. Корабите, движещи се нагоре, когато отстъпват път на движещи се на-
долу кораби откъм левия си борд, не подават никакви сигнали.

3. Корабите, движещи се нагоре, когато отстъпват път на движещите се 
надолу кораби откъм десния си борд, трябва своевременно от десния борд:

а) през деня: да показват пробляскваща бяла ярка светлина или да подават 
сигнал със светлосин флаг или щит; или да показват светлосин щит заедно с 
пробляскваща бяла ярка светлина;

б)  през нощта: да показват пробляскваща бяла ярка светлина, едновремен-
но с която може да показват светлосин щит.

  Из Правилник за плаване в българския участък на река Дунав

1. Като използвате информацията от текстовете, отговорете на въпросите.
1.1. Коя е основната разлика в правилата за разминаване по планински пъти-

ща и при плаване по Дунав?
1.2. Как се разминават кораби, ако никой от тях не подава сигнал – както по 

пътищата или по различен начин?
1.3. Кое превозно средство – спускащото се или изкачващото се, има пре-

димство при разминаване, когато не се налага движение назад?
1.4. В кой случай спускащото се превозно средство има предимство?
2. Докажете, че и двата текста имат нормативен характер. Обърнете внима-

ние на съдържанието, функцията и оформянето им.
3. Определете стила на текстовете и посочете езикови средства, типични за 

този стил.
4. Кои думи и изрази се повтарят в текстовете? С каква цел?

В двата текста изобилстват повторения на думи и изрази: водач, превозно 
средство, корабите, движещи се нагоре. В закони и правилници това е не-
обходимо, за да осигури ясно и недвусмислено разбиране на информацията. 
В друг вид текстове, например художествен, публицистичен, тези повторения 
ще се възприемат като стилистична грешка, която може да се избегне чрез 
замяна с местоимения, синоним или други средство. 

Стилистичната грешка е езиков факт, който затруднява в различна сте-
пен процеса на възприемане на речевото съобщение. Причина за появата на 
стилистична грешка може да бъде не само нарушаване на комуникативната 
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118 119

Здравейте!Здравейте!Здравейте!
Избрах да кандидатствам тази специалност във Вашия университет заради Избрах да кандидатствам тази специалност във Вашия университет заради Избрах да кандидатствам тази специалност във Вашия университет заради 

условията на живот, които предлагате, и заради по-добрата възможност за реа-условията на живот, които предлагате, и заради по-добрата възможност за реа-условията на живот, които предлагате, и заради по-добрата възможност за реа-
лизация след завършването на университета. Освен това университетът е в топ лизация след завършването на университета. Освен това университетът е в топ лизация след завършването на университета. Освен това университетът е в топ 
5 на най-добрите висши училища в света.5 на най-добрите висши училища в света.5 на най-добрите висши училища в света.

Роден съм в България и там завърших средното си образование с отличен Роден съм в България и там завърших средното си образование с отличен Роден съм в България и там завърших средното си образование с отличен 
успех, като имам разностранни интереси – от рисуване до политически науки. успех, като имам разностранни интереси – от рисуване до политически науки. успех, като имам разностранни интереси – от рисуване до политически науки. 
Владея свободно английски и немски език, а с руския се оправям говоримо.Владея свободно английски и немски език, а с руския се оправям говоримо.Владея свободно английски и немски език, а с руския се оправям говоримо.

Аз имам натрупан сериозен потенциал от средното училище, което завър-Аз имам натрупан сериозен потенциал от средното училище, което завър-Аз имам натрупан сериозен потенциал от средното училище, което завър-
ших отлично, и се надявам да го доразвия и повиша чрез обучението в тази ших отлично, и се надявам да го доразвия и повиша чрез обучението в тази ших отлично, и се надявам да го доразвия и повиша чрез обучението в тази 
специалност. Обичам да споря и умея да убеждавам дори и за каузи, които из-специалност. Обичам да споря и умея да убеждавам дори и за каузи, които из-специалност. Обичам да споря и умея да убеждавам дори и за каузи, които из-
глеждат загубени. Затова искам да уча във Вашия университет, който се слави глеждат загубени. Затова искам да уча във Вашия университет, който се слави глеждат загубени. Затова искам да уча във Вашия университет, който се слави 
с най-добрата програма.с най-добрата програма.с най-добрата програма.

Имам сериозни амбиции и планове за своето бъдеще в професионално от-Имам сериозни амбиции и планове за своето бъдеще в професионално от-Имам сериозни амбиции и планове за своето бъдеще в професионално от-
ношение, защото съм убеден, че обучението ми по тази специалност ще подпо-ношение, защото съм убеден, че обучението ми по тази специалност ще подпо-ношение, защото съм убеден, че обучението ми по тази специалност ще подпо-
могне моето развитие и утвърждаване в политиката.могне моето развитие и утвърждаване в политиката.могне моето развитие и утвърждаване в политиката.

В допълнение ще кажа, че ученето ми във Вашия университет ще спомогне В допълнение ще кажа, че ученето ми във Вашия университет ще спомогне В допълнение ще кажа, че ученето ми във Вашия университет ще спомогне 
за успешната ми интеграция в обществото – в личен и в професионален план. за успешната ми интеграция в обществото – в личен и в професионален план. за успешната ми интеграция в обществото – в личен и в професионален план. 
Обучението тук ще има благотворен ефект върху моята личност и ще ме насо-Обучението тук ще има благотворен ефект върху моята личност и ще ме насо-Обучението тук ще има благотворен ефект върху моята личност и ще ме насо-
чи към успехи в глобален мащаб.чи към успехи в глобален мащаб.чи към успехи в глобален мащаб.

В заключение ще добавя, че ще дам всичко от себе си като усилия и инициа-В заключение ще добавя, че ще дам всичко от себе си като усилия и инициа-В заключение ще добавя, че ще дам всичко от себе си като усилия и инициа-
тивност, за да бъда отличен студент и да допринеса за доброто име на универ-тивност, за да бъда отличен студент и да допринеса за доброто име на универ-тивност, за да бъда отличен студент и да допринеса за доброто име на универ-
ситета.ситета.ситета.

Чакам Вашето писмо, с което ме приемате!Чакам Вашето писмо, с което ме приемате!Чакам Вашето писмо, с което ме приемате!

1. Текстът е:Текстът е:Текстът е:
а)а)а) интервю за работа интервю за работа интервю за работа
б)б)б) интервю за кандидатстване в университет интервю за кандидатстване в университет интервю за кандидатстване в университет

Прочетете текста и се ориентирайте какви редакции са му 
необходими.необходими.

СЪЗДАВАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ  
НА МОТИВАЦИОННО ПИСМО 32

МОГА

118 119

в) мотивационно писмо за университет
г) мотивационно писмо за работа

2. Тексът се нуждае от редакции по отношение на:
а) правописа   в) графичното оформяне
б) пунктуацията  г) съдържанието

3. Оценете и анализирайте всяка структурна част на текста, като начертае-
те в тетрадките си таблицата и попълните втората ѝ колона. 

Структурна част Анализ и оценка

Информация за контакт

Обръщение към конкретен адресат

Основно съдържание

Заключение 

4. Отбележете само вярното за текста на началното мотивационно писмо.
а) целенасочен    г) шаблонен
б) конкретен    д) необосновано кратък
в) повърхностен   е) представящ примери

5. Кои свои качества изтъква кандидатът и как са обвързани със специал-
ност от университета?

6. Коментирайте адекватно ли е представянето на кандидата в мотивацион-
ното писмо, като имате предвид следните въпроси:

 Как е решил да избере този университет? Ясно ли заявява специал-
ността, за която кандидатства, и коя е тя? Как аргументира интереса си 
към специалността? Каква е степента на мотивация? Колко конкретни са 
плановете му след завършването на университета? Какви намерения за 
бъдещето представя?

7. Отбележете повтарящото се и излиш-
ното в мотивационното писмо.

8. Посочете изразите, които не са подхо-
дящи за този вид текст.

    РАБОТА ПО ПРОЕКТ 
Проучете кои университе-

ти в Европа и в САЩ изискват 
при кандидатстване мотива-
ционно писмо и кои провеж-
дат интервю.

МОГА ОЩЕ

АПАРАТ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА УЧЕБНИКА
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Урок за преговор 
и обобщение
Урок за преговор 
и обобщение
Урок за преговор 

Основни рубрики Допълнителни  рубрики

8 9

Текст 1
– Момчета, я вие викнете някоя стара хайдушка 

песня, да дойде сърце на място – покани ги Цанко.
Момците запяха дружно:

[…]
„Ружо ле, попова снахо,
 не ми е жално за живот,
 не ми е милно за бял свят:
 юнак не жали, не плаче.
 Ами те моля, Ружке ле,
 ризата да ми операт,
 косата да ми разрешат,
 че ми е драго, Ружке ле,
 кога  чиляка обесят –
 ризата да му се белей,
 чумбазът да се развява …“

Огнянов изслуша с таен трепет финала на тая песен. 
– Ето, тоя Стоян – помисли си той – е типът на легендарния български хай-
дутин: с мрачно-спокойния поглед на смъртта. Ни една дума на съжаление, дутин: с мрачно-спокойния поглед на смъртта. Ни една дума на съжаление, 
на разкайване, на надежда... Иска само да умре хубавец!.. Де да минеше тоя на разкайване, на надежда... Иска само да умре хубавец!.. Де да минеше тоя 
геройски фатализъм в днешния българин... Ох, тогава съм спокоен за изхода на 
борбата... Такава борба мечтая аз и такива сили търся... Да знаеш да умираш – 
ето разковничето на победата... 

И. Вазов,  
из Под игото (Тлака в Алтъново)

Текст 2
Обличането на ризата е съдбовност, защото казано е, че „Каквато риза об-

лечеш, такава ще и съдереш“ или „Както ся ушие ризата, тъй са и съдира“. Тя 
има значение за късмета на човека. Дете, което се роди с тънка ципа върху 
кожата си, наричана риза, се приема, че е късметлия. С такова значение е дума-

Прочетете двата текста и работете по задачите след тях, като си 
припомняте основни знания и умения, усвоени в обучението по 
български език до този момент.

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР.  
ЕЗИК, ТЕКСТ, ОБЩУВАНЕ1

Практически задачи

МОГА

Допълнителни за
дачи с повишена 
трудност

МОГА ОЩЕ

Aa

НАКРАТКО
Акценти върху
новото в урока

НОВО

Нова информация

ПРИПОМНЯМ СИ 

Актуализиране
на знания

    РАБОТА ПО ПРОЕКТ 
Творчески задачи 
за работа в екип

8 9

та ризик– чест, късмет. Ризата носи щастие, 
но е известна и приказката за болния цар, 
комуто един мъдрец пророкувал, че ще оз-
дравее, ако облече риза от някой щастлив 
човек. След дълги усилия пратениците му 
намерили щастлив човек, но той не носел 
риза на гърба си.

Тъй като ризата е най-близко до тялото, 
тя се приема за последното негово убежище 
и богатство. Тя има лице, което трябва да 
дава чувство за целостта на тялото, но зна-
чещ е и гърбът. Известни са поговорките: 
„Дал му и ризата си от гърба“ или „Зел му и 
ризата от гърба“. Да откриеш гърба на бъл-
гарина, все едно е да разградиш двора му. 
В този смисъл ризата е неговата ограда, зад 
която не се престъпва.

 Ризите от по-старо време стигат до ко-
ленете и са преди всичко бели. Любен Каравелов извежда характера на бълга-
рина от тази негова нагласа към бялото: „… онзи народ, който е облечен в бели 
дрехи, е по-добродушен и има по-нежно сърце от онзи, който носи черно или 
сиво. Българите и българките обичат бяло – бели беневреци, бели саи, бели 
контоши, бели кърпи, бели ризи, бели долами, бели къщи, бели овце, бели во-
лове – сичко бяло. А погледайте на българското селце и на българските къщи-
ци: чистота, градинки, дървенца, цветице и къщата излепена. Сичките тия неща 
явно показват вам, че тука се е родила вече потребност за онова благородно и 
тихо наслаждение от природните дарове, които са принадлежност само на ония 
народи, които са излезли вече из варварския живот“.

Мъжът свързва белия цвят на ризата с юначество, волност, свобода, чисто-
та. Затова и в хайдушките народни песни последната воля на хайдутина преди та. Затова и в хайдушките народни песни последната воля на хайдутина преди 
смъртта му е да му изперат ризата, за да се белее чиста и светла като причас-смъртта му е да му изперат ризата, за да се белее чиста и светла като причас-
тие. Иван Вазов осъзнава величието на духа в такъв момент, затова включва тие. Иван Вазов осъзнава величието на духа в такъв момент, затова включва 
песента за Стоян войвода в романа „Под игото“. […]

Тази песен и желанието на юнака да умре хубавец, въздейства върху Бойчо 
Огнянов. „Да знаеш да умираш – ето разковничето на победата.“

В мъжката риза е женската дарба. В нея момата изтъкава своите надежди, 
копнежи и тайни пориви.[…] Обвързването чрез шевицата е най-красивото 
любовно обяснение, което жената прави, когато дарява съпруга си с риза – тя 
го обгражда с любовта си, тъй както слънцето обгражда деня с лъчите си.

Р. Радев 
из От калпака до цървулите

Aa
беневрèци мн., ед. (рядко) бе не
в рèк, м. Тесни шаячни пантало
ни в западнобългарската носия, 
обикн. от бял домашен плат. 
долàма ж Диал. Мъжка горна 
дре ха, обикн. от вълнен плат, дъл
га и с ръкави.
контòш м. Къса до пояса връх на 
дреха, която се е носела в мина
лото; салтамарка.
сая ж. (тур.). Диал. Вид дълга 
горна женска дреха.
чумбàз Диал. Перчем, дълга коса 
на главата

Речник
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III. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ

1. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

Цели на урока
Учениците да:
•	 направят начален преговор чрез задачи върху учебното съдържание, усвоявано в периода до 12. клас
•	 осъществят функционална подготовка за входно ниво.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Началният преговор е предвиден за два учебни часа – първият урок е за преговор, а вторият е за упраж-
нение и служи като подготовка за предстоящата контролна работа (входно ниво). Вниманието е насочено, от 
една страна, към знанията за текста и уменията за пълноценното му използване при общуване, а от друга – към 
отделни езикови единици и категории, усвоявани в предходните етапи на обучение, както и към усвоените до 
този момент книжовни езикови норми.

В началото на урочната статия са предложени два текста, от които единият е художествен, а другият – лите-
ратуроведски. Между двата текста има общи смислови моменти и е възможен диалогичен прочит. Освен това 
в първия текст – откъс от „Под игото“ на И. Вазов, се наблюдава използването на фолклорен текст в авторо-
вия. Тази речева стратегия на писателя при изграждане на текста също може да е обект на коментар. По своя 
преценка учителят може да работи и само с единия текст, съобразявайки се с потребностите и подготовката 
(езикова, комуникативна) на своите ученици.

Рубриката Мога е насочена към всички ученици, а Мога още дава възможност на учителя да поставя до-
пълнителна и индивидуална самостоятелна работа.

В рубриката Припомням си е дадена обобщена информация за изучените езикови единици и явления.
1. ризик – чест, късмет. Запознайте се с речниковата статия.
2. 2.1. От тълковен речник; речниковата статия съдържа информация за езикови характеристики на думата 

(от кой род е, как се образува формата за мн. ч.); за различните значения на думата (преки и преносни), както 
и примери, които илюстрират употребата на тези значения в контекст. 2.2. в текста думата е употребена с 
второто си значение.

3. УБÈЖИЩЕ, мн. -а, ср. Място, където някой може да се скрие, да се спаси или предпази от нещо; сино-
ними – подслон, закрила. 

4. ПРИЧÀСТИЕ, мн. -ия, ср. Църк. 1. Само ед. Едно от седемте тайнства в православната християнска 
църква, при което вярващите (православни) християни се приобщават към Христос чрез приемане на късче ос-
ветен хляб, потопен в червено вино, символ на Христовото тяло и кръв; причастяване. 2. Осветен хляб и вино, 
които приемат християните при това тайнство. 3. В съчет. с гл. в з е м а м, д а в а м и под. означава извършване 
или осъществяване на действие: В з е м а м (п р и е м а м) причастие – причастявам се.  Д а в а м  п р и ч а с т и е 
– причастявам някого. 4. Само ед. Причастяване; причестяване. 5. Само ед. Прен. Дейстие, постъпка, проява, 
която пречиства някого. ПРИЧÀСТИЕ, мн. -ия, ср. Грам. Нелична глаголна форма с признаци на прилагател-
но име. По отношение на темпоралната си характеристика причастията се определят като сегашни (например: 
играещ, четящ) и минали (например: играл, четял, чел).

4.1. Двете думи са омоними.
5. Според проф. Р. Радев (автор на втория текст) „Обвързването чрез шевицата е най-красивото любовно 

обяснение, което жената прави, когато дарява съпруга си с риза – тя го обгражда с любовта си, тъй както слън-
цето обгражда деня с лъчите си“.

6. Г.
7. Информацията се съдържа в третия абзац на текст 2.
8. Текст 1 – художествен, текст 2 – научен.
9. Цитирани са поговорки, мисли на Л. Каравелов и едно изречение от Вазовия роман „Под игото“. 
9.1 Освен гласът на автора (Р. Радев) в текста звучат гласовете на фолклорния мъдрец (чрез пословиците 

и поговорките), на Л. Каравелов (чрез цитираните негови твърдения), на литературния герой Бойчо Огнянов 
(чрез изречението, което показва размислите му; полупряка реч), а чрез него индиректно – и гласът на разказ-
вача Вазов. Една част от цитатите са използвани с илюстративна цел, а други стават част от аргументацията 
на автора на текст 2.

10. В; омоними
11. Г; олимпиада
12. Б
13. Г
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14. В текст 1 – … на съжаление, на разкайване, на надежда...; свързани са безсъюзно; в текст 2 – юначество, 
волност, свобода, чистота; свързани са безсъюзно; и в двата случая еднородните части се отделят със запетая.

15. Б
16. Соколският манастир „Успение Богородично“, наричан още Габровско-Соколски или Габровски ма-

настир, е действащ девически манастир на Българската православна църква, намиращ се в Северна България. 
Соколският манастир е разположен в местността Соколова пещера по горното течение на река Янтра, сред 

северните склонове на Стара планина, на 12 километра югоизточно от Габрово. В двора с жилищните корпуси 
се намира известната Соколска каменна чешма, дело на първомайстор Никола Фичев.

17. 1. Възможни формулировки: тема – ризата в народопсихологията на българина; подтеми: обличането 
на ризата като съдбовност, ризата и тялото, кройка и цвят на ризите, ризата – любовно обяснение; 17.2. пример 
за част от номинативна верига: ризата, риза, ризата, тя, риза, ризата, риза, риза, ризата, тя и т.н. 17.3. теза 
на автора: ризата и нейното изработване играят важна роля в живота на българина.

18. Разграден двор. Разг. Място, институция (държава, предприятие или др.), където не се спазват редът 
и законността, където може безнаказано да се вършат беззакония, мошеничества.

2. ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА (ВХОДНО НИВО)

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 си припомнят и отработят умения за работа с текст и на езикови умения
•	 се подготовят за предстояща контролна работа.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урочната статия продължава началния преговор от предходната тема, но акцентът е върху целенасочената 
подготовка за входното ниво. Една част от задачите произтичат от началния текст и са подредени по ниво на 
трудност. Рубриката Мога е насочена към всички ученици, а Мога още дава възможност на учителя за инди-
видуална самостоятелна работа.

Тъй като урокът е за упражнение, подходящата форма на работа би била самостоятелната работа с при-
помняне на съответните езикови правила и с мотивиране на всеки отговор, включително и на тестовите задачи 
със структуриран отговор.

1. интенция – намерението на този, който използва знака; референт – това, което назовава знакът
2. В
3. САЩ, Русия, Франция
4. Всички значими мислители са се интересували от знаците и тяхната употреба.
5. А, В, Г
6. 1690 – хиляда шестстотин и деветдесета година; ХХ – двадесети; 30-те – тридесетте; 
7. Напр.: посочва се друго наименование, дава се допълнителна информация, уточняват се годините на 

раждане и смърт, друг начин за изписване на чужда дума.
8. С второто си значение
9. Б
10. В
11. Г
12. Подръка е изписано слято, защото е сложна дума и означава съвсем наблизо. Когато предлога под и 

същ. име ръка запазват своето значение, те се пишат разделно, както е в примера: Жената вървеше под ръка 
с непознат възрастен мъж. 

13. Отделя обособена част
14. Б
15. Б
16. А) когото, му; Б) чиито, маршрута; В) случая, психолози, експерти; Г) Министерството на здравеопаз-

ването, най-добрият, ранно
17. Условията на живот оказват влияние върху формата, оцветяването, устройството и начина на живот 

на рибите. При повечето видове тялото е вретеновидно, леко сплеснато отстрани, като това го прави удобно 
за лесно порене на водата. Тези риби, които живеят на дъното, имат най-често плоско тяло като при калкана, 
писията, морската лисица, морската котка.

18. В Древна Елада се ходи на театър само в определени дни, като това се превръща в своеобразен празник. 
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Отиват всички: (–) мъжете, жените, децата и домашните роби. Освобождават дори затворниците, за да вземат 
участие в общото празненство, а на бедните раздават пари, с които да платят невисоката такса. Представле-
нията започват рано сутрин и продължават до късно вечерта. Публиката взема присърце своята роля и когато 
харесва пиесата, изпраща участниците с викове на одобрение, но ако не е доволна, прекъсва с шум и тропот 
пиесата. От историята са известни случаи, когато зрителите прогонват от сцената актьорите, прекъсвайки 
представлението.

3. РЕЧЕВО ПОВЕДЕНИЕ. УСПЕШНОСТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 осмислят същността на речевото поведение
•	 се запознаят с факторите, които оказват влияние върху речевото поведение на човека
•	 познават начините за постигане на успешност на речевото поведение в
•	 комуникативната практика
•	 си припомнят що е речев етикет и да овладяват средствата за вежливо речево поведение
•	 развиват рецептивните си умения чрез работа с текст за изпълнение на конкретни комуникативни задачи.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Началният текст представлява откъс от приказка на А. Каралийчев и добре илюстрира какво е неподхо-
дящо речево поведение и какви може да са последствията от него. По преценка на учителя може да се работи 
с текста на цялата приказка, което ще разшири броя на описаните комуникативни ситуации, в които героят 
показва неподходящо речево поведение.

За осмисляне на същността на речевото поведение съдейства и поместената речникова статия за думата 
поведение. Работейки по въпросите към тези два текста, дванадесетокласниците участват активно в усвояване 
на новото учебно съдържание.

1. Хич – никак; се надвесил – се навел; кипнали – много се ядосали; избухнали – силно се разгневили; 
снеми – свали.

2. Три ситуации – с рибарите, с опечалените и със сватбарите. 2.1. За всяка от тези ситуации да се посочат 
участниците, целта, темата и условията на общуване. 2.2. Общото – единият от участниците (героят на приказ-
ката), който и в трите случая показва неподходящо поведение. 2.3. Във всички ситуации участва къщовникът 
и се държи неуместно, говори неподходящи неща.

3. Умник м. Нар. Умен човек. В текста думата е използвана с ироничен подтекст и означава точно обрат-
ното – глупав, недосетлив човек.

4.1. Възможни примери: Чрез поведението си човек показва своята ценностна ориентация. Примерно по-
ведение. Ученият наблюдава поведението на различните частици. 4.2. С първото си значение. 4.3. Спец. – 
специализирано значение; стесн. – стеснено значение. Освен това в речниковата статия се посочват и някои 
граматични особености – род и липса на форма за мн. число.

5. Речев етикет – съвкупност от думи и изрази (речеви формули), които се използват за поздрав, сбогуване, 
изказване на съжаление, молба и др.

6. И в трите случая другите участници не изслушват къщовника, а веднага се ядосват и започват да го бият. 

4.НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕШНОСТ НА РЕЧЕВОТО ПОВЕДЕНИЕ 

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 затвърдят наученото за същността на речевото поведение и за факторите, които оказват влияние върху 

него
•	 се запознаят с някои от начините, чрез които се постига успешност на речевото поведение в комуника-

тивната практика
•	 прилагат речевия етикет и да овладеят средствата за вежливо речево поведение
•	 развиват рецептивните си умения чрез работа с текст за изпълнение на конкретни комуникативни задачи.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са поместени два текста с близка тема – нестинарството, която вероятно ще 
предизвика любопитството на учениците. Първият текст е научен, а вторият – медиен. Идеята е да се види как 
всеки автор използва различни речеви стратегии и средства, за да постигне комуникативните си намерения. 

За улеснение при рецепцията на текста може да се използва следната допълнителна информация:
МИСТÈРИЯ ж. 1. Книж. Нещо (случка, явление и др.), което е трудно обяснимо, загадъчно, тайнстве-

но, странно; тайна, загадка. 2. Лит. Драма с религиозно съдържание, представяна през Средновековието по 
градските площади. 3. Истор. Тайни религиозни обреди в чест на някои богове в Древна Гърция, Рим и някои 
източни страни.

ФЕНОМЕН м. (гр.). Книж. 1. Явление. Рядък феномен. 2. Филос. В идеалистическата философия – су-
бективно явление, което съществува само в съзнанието. 3. Прен. Човек или животно с изключителни способ-
ности.

ХИПОТЕЗА ж. (гр.). Научно предположение, което обяснява някакво явление и трябва да се провери чрез 
доказателства, за да стане научна теория или научен закон.

ШАМАН м. (санскр.). Жрец, магьосник у някои примитивни племена.
ЕКВИВАЛÈНТ м. 1. Книж. Нещо, което е равностойно, равносилно, равнозначно на друго и може да го 

замести напълно. 2. Хим. Тегловно количество от химически елемент, което се съединява с една тегловна част 
водород или я замества. 3. Иконом. Стока, в която се изразява стойността на друга стока.

ЖАРÀВА ж. Разгорени въглени без пламък; жар.
ТРАНС, мн. няма, м. (фр.). Книж. 1. Силна нервна възбуда, при която съзнанието се помрачава и човек не 

владее волята си, действайки автоматически. 2. Състояние на медиум по време на спиритически сеанс.
Сабазий (Сабо, гр. – навярно спасител) – фригийско-тракийско божество на растителността, земеделието 

и лечението, древно божество на живата природа, на човека и неговото здраве, на продължението на рода, бла-
годетел и дарител на безсмъртие. Култът към Сабазий бил широкоразпространен в Тракия, впоследствие и във 
Фригия. Корените му трябва да се търсят най-късно около средата на II хил. пр.н.е. Всички извори показват, 
че Дионис не е гръцко божество, а анатолийско или тракийско и от там преминава в Гърция. В класическата 
гръцка митология Сабазий бил отъждествяван с Дионис. По-късно под влияние на елинската митология и кул-
тура култът към Сабазий проникнал в Рим, където се слял с култа към Юпитер. 

Костадин е българско мъжко име от Тракия. То е славянският еквивалент на гръцкото име Константин, 
произхождащо от „константа“ или в превод „постоянство“, „постоянен“. Костадин празнува имен ден на 21 
май.

1. Св. Константин и Елена – 21 май (3 юни по стар стил).
2. Нестинарството не е просто умение да се стъпва в огъня с боси крака, а цялостна система от вяр-

вания и обреди, специфични практики и религиозни преживявания, предавани от поколение на поколение в 
Странджа.

3. Двете думи не назовават едно и също нещо. В текст 1 се твърди: Нестинарството не е просто умение 
да се стъпва в огъня с боси крака…

4. Модерността – има се предвид по-новата, а не древната история; записвач – човек, който събира и за-
писва народни умотворения; трудове – изследвания; култ – религиозна почит; практики – действия; сакрал-
ното – свещеното, святото; пребивават – са, престояват; прозрения – предвиждания, предсказания.

5. Прихващане – изпадане в състояние на транс; панагира, както наричат празника.
6. В класическата гръцка митология Сабазий бил отъждествяван с Дионис.
7. Да определят елементите на двете речеви ситуации, особено внимание да се обърне на адресатите и на 

целта, с която са създадени текстовете.
8. Примерен план: 1. Най-ранни сведения за нестинарството. 2. Изследователи. 3. Хипотези за произхода 

на нестинарството. 8.2. Вторият абзац съдържа информация за изследователите, които са проучвали нестинар-
ството; по този начин се показва какво вече е установено и се подчертава приемствеността в науката; 8.3. Дава 
информация за предположенията около произхода на обичая. 8.4. Използвано е изявително наклонение и се-
гашно време, което е типично за научните текстове. 8.5. Текстът е научен и затова в него са употребени терми-
ни, например нестинарство, фолклор, хипотези, траки, мистерии, еквивалент и др. 8.6. Запален записвач, 
огнени мистерии, корени и др.; използват се, за да направят текста по-разбираем и въздействащ за широка 
аудитория. 8.7. Подтеми и абзаци съвпадат; често в научните текстове е така – новият абзац бележи началото 
на нова подтема. 8.8. Информацията в скобите има поясняващ характер, за да улесни неспециалиста; експре-
сивната лексика показва отношението на авторката; съюзът тоест е пояснителен. 8.9. според едни хипотези, 
допуска се.

9. 1. Текстът е медиен – публицистичен стил, репортаж. 9.2. Панагира, кат, всякой, продумам, кръвното 
ми е в норма, я, отпраших, влезох, напарих. 9.3. Прави разказа по-жив и автентичен. 9.4. Неравноделният 
разказ – неравномерен, вероятно с прекъсвания; живите въглени – разгорени въглени, жарава; жизнерадост-
ни орнаменти и тъжни извивки – жизнерадостни и тъжни елементи; разказ потича – разказът се лее плавно. 
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9.5. Примери за експресивна лексика: жизнерадостни орнаменти, тъжни извивки, огнени кръщения, живи-
те въглени, опияняващия ритъм, бумти, отпраших и др.; авторката показва своите емоции и се опитва да раз-
вълнува читателите. 9.6. Основното гл. вр. – сег. вр. – сме, потича, започва, заиграват, наричат и др.; мин. 
несв. вр. – беше, знаех; мислех; мин. св. вр. – се питах, стана, извикаха, отпраших, бягах, влезох, преминах, 
стоплиха, се напарих и др.; бъд. вр. – ще умра; бъд. вр. в мин. – щях да съм. 9.7. Авторът използва преизказни 
форми, защото предава информация за събития, на които не е бил свидетел, а по думите на нестинарката, за 
която разказва.

10. Представят темата от различен аспект; показват различни гледни точки; всеки текст поставя различни 
акценти при подбора на информацията.

5. ПРИНЦИП НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 приложат принципа на сътрудничество при общуване, който осигурява резултатно речево поведение
•	 овладеят средствата за вежливо речево поведение
•	 развиват рецептивните си умения  чрез работа с текст за изпълнение на конкретни комуникативни задачи.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Началният текст представя пример за неуспешно речево общуване. Тъй като в текста има остарели и диа-
лектни думи, може да се използва следната справка за значението на някои от тях:

ЧЕКРЪК мн. -ци, м. (тур.). 1. Уред за сукане на цеви, предене и др. 2. Цилиндрично тяло над кладенец, на 
което се навива въжето на ведрото. 

ПОДЗÈМАМ Разг. Подхващам. 
ТРЕБЕ диал. Трябва.
ОНО лично мест., остар. и диал. То.
БАШКÀ нареч. 1. Отделно, не заедно или общо с другите, с другото. 2. Не както другите, особено, дру-

гояче.
НИХ лично мест., остар. и диал. Тях.
ПРИМЕНЕНИЕ от рус. Използване, употреба.
ПАНТЕР остар. Пантера.
КАФÈЗ м. 1. Телена къщичка за малки птици; клетка. 2. Затворено помещение, оградено с решетка или с 

мрежеста тел, в което се държат животни или птици; клетка. 3. Сандък от летви с широки разстояния помеж-
ду им за пренасяне на зеленчук, плодове и други продукти; касета. 4. Остар. Решетка на прозорец. 5. Жарг. 
Затвор.

ЗАВАЛЍЯ ед. неизм., мн. -ѝи, прил. Разг. 1. Който е за окайване, за съжаление; клет, беден, злочест, 
горък. 2. Като същ. Обикн. членувано завалѝята, мн. -ѝите, м., ж. и ср. Мъж (жена, дете или момче), който 
(която, което) е за окайване, за съжаление; сиромахът, клетникът, бедният, клетият, горкият, нещастният (си-
ромашката, клетницата, бедната, клетата, горката, нещастната). 

ФЕСФЕСЕ остар. Замаян.
ХОРТУВАМ остар. Говоря. 

1. Бае Вълчо, Пенчо.
2. Пенчо: През всичкото време той ту свиваше вежди, ту мръщеше чело, ту правеше разни движения 

и с ръце, и с пръсти, и с крака, и с глава, като че да бе свързан с някоя електрическа верига. С голяма мъка 
успяваше да скрие досадата, която му причини речта на бае Вълча. Бай Вълчо: бае Вълчо пак пое на себе си 
тоя товар, понатисна с ръце върха на тоягата, помъчи се да се изкашля и подзе така; речта му е накъсана, 
с паузи, неравна.

3. Тема на разговора е преброяването; за селяните информацията е непозната и неясна, затова и бай Вълчо 
казва: Знаеш, прости хора сме, па като не знаеме, та рекохме да те питаме … За Пенчо информацията е 
ясна, но не умее да я обясни на съселяните си. Затова и у тях остава впечатлението: Селяните, които и по-пре-
ди се съмняваха в здравината на Пенчовото чекръче, сега вече се почти убедиха в предположението си.

4. Ориентировъчен отговор: Селяните искат да получат повече информация и разяснения за преброяване-
то, Пенчо е принуден, макар и с досада, да обяснява, опитва се да им покаже своята начетеност и познания по 
темата.

5. Пенчо нарушава следните максими: Твоят комуникативен принос в определена стъпка от диалога 
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трябва да бъде такъв, какъвто го изисква съвместно приетата цел (посока) на този диалог! Не се от-
клонявай от темата! Избягвай неразбираеми изречения! Бъди кратък, избягвай ненужното многословие! 
Бъди организиран! Бай Вълчо нарушава максимите: Твоят комуникативен принос в определена стъпка от 
диалога трябва да бъде такъв, какъвто го изисква съвместно приетата цел (посока) на този диалог! Твое-
то изказване не трябва да съдържа повече информация, отколкото трябва! Избягвай нееднозначността! 
Бъди кратък, избягвай ненужното многословие! Бъди организиран!

6. Речева характеристика. 6.1. Подбор на лексиката – Пенчо използва термини (статистика, фискални 
налози, наука, държава), за да подчертае своята начетеност; селяните си служат с остарели и диалектни думи 
(оно, па, наседаме, купища, требе, женория, дечурлия и др.), това е техният изказ, те нямат специално об-
разование; фразеологични словосъчетания; умалителни думи (чекръче – в речта на автора). 6.2. Бай Вълчо 
използва глагола броиш, а Пенчо си служи с точния термин – преброяване. 6.3. Докато се продължаваше 
речта на оратора, Пенчовата душа се свиваше като препечена пастърма на скара. През всичкото време 
той ту свиваше вежди, ту мръщеше чело, ту правеше разни движения и с ръце, и с пръсти, и с крака, и с 
глава, като че да бе свързан с някоя електрическа верига. С голяма мъка успяваше да скрие досадата, коя-
то му причини речта на бае Вълча. 6.4. Някои от изреченията на бай Вълчо са недовършени, за което говори 
и наличието на многоточието в края им; използва и съобщителни изречения, и въпросителни; по състав – има 
сложни изречения, но те не са много дълги. Пенчо използва съобщителни изречения; по състав – едно просто 
и две сложни изречения, от които второто е твърде дълго и поради това става трудно за разбиране; реакцията 
на слушателите показва, че за тях смисълът на това изречение е неясен, неразбираем.

7. Причини за неуспешното общуване: участниците имат различни познания по темата на общуване, раз-
личен езиков и комуникативен опит; те не се опитват да си сътрудничат, не полагат усилия да се разберат; не 
преценяват добре каква информация и чрез какви езикови средства да споделят с останалите.

8. Твоят комуникативен принос в определена стъпка от диалога трябва да бъде такъв, какъвто го из-
исква съвместно приетата цел (посока) на този диалог! – целенасоченост, премереност, чувство за мярка.

Твоето изказване трябва да съдържа не по-малко информация, отколкото е необходима за изпълнение 
на текущите цели на диалога! – съобразителност, пълнота, точност.

Твоето изказване не трябва да съдържа повече информация, отколкото трябва! – прецизност, балан-
сираност, точност.

Старай се твоето изказване да бъде истинно! – коректност, истинност, точност
Не говори това, за което нямаш достатъчно основание! – обективност, осведоменост, коректност
Не се отклонявай от темата! – прецизност, точност, умереност
Избягвай неразбираеми изречения! – краткост, яснота, точност
Избягвай нееднозначността! – яснота, точност
Бъди кратък, избягвай ненужното многословие! – точност, краткост, яснота

6. ПРИНЦИП НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 упражнят прилагането на принципа на сътрудничество при общуване, който осигурява резултатно рече-

во поведение
•	 овладеят средствата за вежливо речево поведение
•	 упражнят умението си за извличане и обработване на информация от текст за изпълнение на конкретна 

комуникативна задача.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Началният текст е научен и има за цел да обобщи и разшири някои познания на учениците, свързани с 
процеса на общуване – например кои са езиковите средства, чрез които говорещият може да подчертае обек-
тивността на съобщаваната информация или да покаже своето отношение и преценка.

1. Говорещият може да покаже субективното си отношение към съобщаваното, като използва експресивна 
лексика, фразеологични словосъчетания, сравнения и др.

2. а) Тази сутрин, докато се влачех към училище, срещнах готино момиче. – субективност, изразена чрез 
думите влачех (т.е. отивах без особено желание по някаква причина), готино (даване на оценка – на мен много 
ми хареса)

б) Двамата мъже вървяха бавно по алеята и разговаряха. – обективност при съобщаване на информацията
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в) Преподавателят отговори на имейла ми чак след няколко дни. – субективност, проличава в използва-
не на уточняващото наречие чак (т.е. по-късно от моите очаквания)

г) И това струва цели петдесет лева! – субективното мнение (учудване, че е толкова скъпо) се показва 
чрез употребата на прилагателното цели и интонацията на изречението (то е възклицателно по цел на общу-
ване)

3. Субективност е проявена в следните изречения: а) Имам приятел, който е нощна птица. – чрез фразе-
ологизма нощна птица; б) Не бързахме да решим, защото вече се опарихме при една такава сделка. – чрез 
преносната употреба на глагола опаря се; в) Изпитът е утре, а съм прочел само две теми. Изгорях! – чрез 
преносна употреба на глагола изгоря и използване на мин. св. вр. за посочване на бъдещи събития (изпитът 
е утре, т.е. тогава може би ще изгоря); г) Огненият ад изпепели две къщи. – чрез използване на метафората 
огненият ад вм. пожарът и на експресивния глагол изпепели.

4. 4.1. Подчертаните думи и изрази показват отношението на говорещия към информацията, която съобща-
ва: Ще завали дъжд и със сигурност ще се измокриш. (убеденост, че стане така) Може да завали дъжд и да се 
измокриш. (допускане, възможност да завали дъжд) По всяка вероятност обучението ще се проведе в онлайн 
среда. (вероятност, че нещо ще се случи, предположение) Шефът, разбира се, не прие нашето предложение. 
(случилото се е според предварителните очаквания) 4.2. Във второто изречение е използвано съставно сказуе-
мо, а в останалите подчертаните изрази са вметнати конструкции. Трябва да се запомни, че когато във вметна-
тата част има глагол, тази част задължително се огражда с пунктуационни знаци (както е в последния пример).

7. УСПЕШНОСТ НА РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 анализират речеви стратегии и езикови средства с оглед на приноса им за успешност на общуването
•	 прилагат при общуване принципа на сътрудничество и различни речеви стратегии, за да осигурят резул-

татност на речевото си поведение
•	 владея средствата за вежливо речево поведение
•	 умеят да извличат и обработват информация от текст за изпълнение на конкретни комуникативни задачи.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Този урок има обобщаващ характер спрямо предходните 4 урока. Затова предлагаме два по-големи по обем 
текста, които ще позволят отработването на различните аспекти на темата, разработени в предходните урочни 
статии. Разбира се, че по своя преценка учителят може да работи само с единия текст или да използва части 
от текстовете. Двата текста са близки по тематика, но имат различни адресанти, функции и езикови характе-
ристики. Надяваме се да са интересни за учениците и да обогатят познанията им за българския принос към 
световната история и развитие.

1. В първия текст водеща е информативната функция; целта е да се даде пълна и точна информация за пред-
мета на общуване. Във втория текст водещ е стремежът на автора да въздейства на читателя, да предизвика у 
него определи чувства чрез съобщаваната информация. Затова и авторът не се стреми към изчерпателност, а 
подбира тази част от информацията, която му помага да постигне комуникативното си намерение. Препоръчи-
телно е да се коментират източниците, от които са взети двата текста.

2. Важно е да се подчертае, че макар да има много сходство в речевите ситуации (обща тема; предназначе-
ни за масова аудитория; официално, непряко, писмено, електронно общуване), различните цели и комуника-
тивни намерения на авторите се отразяват съществено върху оформянето на текстовете.

3. Тъй като информацията (особено в първия текст) е обширна, по преценка на учителя с оглед на кому-
никативния опит на конкретните ученици може преди тази задача за сравнение да се поставят допълнителни 
въпроси с рецептивен характер, които ще помогнат на учениците да открият смисловите части в текста и да 
осмислят информацията от него.

4. Да се обърне внимание на рубриките в първия текст и на представяне на съдържанието му в началото, да 
се коментира с каква цел се прави това. Първият текст има фрагментарен характер, в него не се търсят преходи 
между отделните му части, обединявани от общата тема.

5. Задачата съдържа насоки какво да се изследва в двата текста. При необходимост се актуализират необ-
ходимите знания и умения.
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8. ЛЕКСИКАЛНА НОРМА. ЛЕКСИКАЛНА ГРЕШКА 

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 си припомнят и затвърдят знанията си за лексикалната норма
•	 развиват уменията си за прилагане на лексикалните правил
•	 се запознаят с основните видове лексикални грешки и причините за тях
•	 разпознават лексикални грешки и да ги редактират
•	 използват се уменията за намиране и извличане на информация от текст с цел учене – обогатяване и раз-

ширяване на познанията.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Поставените в началото на урочната статия два езиковедски текста с учебен характер са свързани с тема-
та на урока. Нашата идея е учениците да използват информацията от тях както за припомняне на ученото за 
лексикална норма, така и при работа върху предвиденото за този час ново учебно съдържание – осмисляне на 
лексикалната грешка като нарушаване, неспазване на лексикалната норма. Вторият абзац от първия текст и 
вторият текст представят някои от причините за допускане на лексикални грешки.

1. В.
2. Например: Традиционно маските на кукерите трябва да изглеждат страшни.
3. Причини за допускане на лексикални грешки. 3.1. Лексикална грешка, причини, заетите думи, значение, 

допълнителни значения. 3.2. Цитиран е лирически текст – откъс от „Песен за човека“ на Н. Вапцаров с цел 
илюстриране на изказаното твърдение. 3.3. Причини за лексикалните грешки: непознаване на лексикалното 
значение на думата; несъобразяване с допълнителните значения на думата; паронимна замяна; неправилно съ-
четаване на думите; употреба, неподходяща за дадения контекст; смислово повторение; двусмислици; неточно 
предаване на фразеологичното словосъчетание.

4. Информацията от текст 2 допълва информацията във втория абзац на текст 1. Двата текста имат обща 
тема.

5. В двата текста в скобите се дава допълнителна информация с поясняващ характер както за предмета на 
общуване, така и за отношението на автора към съобщаваната информация. Има два случая за употреба на 
кавички – при цитиране (например „дами и господа“) и при необичайна за контекста употреба на думата (виж 
„модерна“). За допълнителна информация, свързана с употреба на скоби и кавички, виж в „Официален право-
писен речник“ (София: Просвета, 2012) на с. 89 – 91, §100 – 101 и на с. 96 – 97, §104.

6. УСПÈШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. Който завършва с успех; сполучлив, благополучен. МÈНИ-
ДЖЪР м. Нов. Специалист по управление на стопанска дейност. Неправилно е да се съчетават двете думи, 
защото няма как човекът мениджър да завършва с успех. Успешни може да са неговото управление, дейност, 
решения и др. 

7. А) приготвя; Б) приемат; В) впоследствие; Г) слоя
8. Споровете по фискални въпроси разпаднаха коалицията.
ФИСКÀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който се отнася до фиска (държавно съкровище; хазна). Непра-

вилно е съчетаването на двете думи, защото самите въпроси не може да са фискални, а се отнасят за фиска.
Съседът се превърна в първия обитател на квартала, който редовно депозира боклука си разделно. Не-

подходящо е за боклука да се употреби глаголът депозирам, защото той може да означава 1. Влагам, давам за 
съхранение (пари, ценни книжа и под.) в банка или в някакво друго учреждение. 2. Давам, представям някому 
или някъде, в някакво учреждение (писмо, молба, декларация, нота и под.).

След двадесетгодишна сватба те се разделиха поради несходство в нравите. Не сватбата е двадесетго-
дишна, а съвместният живот след нея.

Спортистите, уличени в употреба на допинг, се сдобиха с двегодишна забрана. Обикновено глаголът 
сдобивам се се употребява, когато става дума за придобиване на желани неща. Очевидно в случая не се говори 
за положителен ефект от придобитото.

9. 9.1. Досами – много близо, до самата къща, есенес – наесен, ореси – орехи. 9.2. Тръгна – започна; про-
дъни – пробие; се оплетох – се обърках; че – ще; камо ли – най-малко, едва ли; 9.3. В
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9.  ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА В РЕЧЕВАТА ПРАКТИКА  
(ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 развиват уменията си за прилагане на лексикалната норма
•	 разпознават лексикални грешки и да ги редактират
•	 развиват уменията си за рецепция и за създаване на текст с оглед на конкретна комуникативна задача.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Двата художествени текста в началото на урочната статия са свързани с лексикални явления, но са твърде 
различни по звучене и начин на изграждане. Избор на учителя е дали да се работи и с двата текста, или само с 
първия от тях.

Първият текст е повод да се запознаят учениците с личността и творчеството на Чудомир. Текстът дава 
възможност за разнообразна работа с езика както по предложените задачи, така и по конструирани от учителя 
допълнителни задачи. За по-пълноценното възприемане на текста да се използва информацията от рубриката 
„Речник“, както и следващите пояснения:

ЧЕКРЪК, мн. -ци, м. 1. Уред за сукане на цеви, предене и др. 2. Цилиндрично тяло над кладенец, на което 
се навива въжето на ведрото.

КЕЛÈШ м. 1. Разг. Грубо. Обикн. за мъж — долен, презрян човек; негодник, никаквец. 2. Разг. Презр. 
Обикн. в обръщение. Мъж или младеж, който е или изглежда неопитен, негоден за нещо, но е самоуверен, на-
перен, дързък или своенравен, вироглав. 3. Рядко. Ирон. За съобразителен, ловък, оправен младеж.

Текстът на Оруел е по-труден за разбиране, но е подходящ за зрелостниците, тъй като поставя пред тях 
въп роси, актуални за обществото, в което те трябва да се интегрират, разширява социалната им компетентност.

1. 1.1. Примерен отговор: Защото не познава този свят, намира го за странен, неразбираем, изпълнен с 
невероятни, необясними неща. 1.2. Причина за почудата са някои изобретения и бързината, с която се случват 
пътуванията например; говорещият не използва словосъчетанието земно кълбо като термин, а при неофи-
циално общуване с близък човек; чрез формата за множествено число подчертава своето удивление. 1.3. Г. 
1.4. Изкусности – изкусни, чудати, невероятни неща; колите – волски каруци; настелем – постелим няколко 
пласта черги; метне се – качи се; се отракаха – не се стесняват, общителни, дръзки, свободни в поведението 
си; свърши не довърши – едва завършил; веднага, след като завърши; чекрък – в текста става дума за част на 
стар прожекционен апарат, която се върти; дъни – приказва смело, отракано; чудесия – чудни неща; келеш – в 
контекста се употребява със значение съобразителен, ловък, оправен младеж; извъдил – станал.

2. 2.1. Например: Речта на политиците с внушенията, които прави, обслужва техните интереси дори и ко-
гато те са в ущърб на останалата част от обществото; нещата се представят в положителна светлина, като се 
прикрива истинската им същност. 2.2. Според текста думата умиротворение се използва от политиците като 
евфемизъм на бомбардиране на беззащитни села от въздуха, прогонване на жителите им, избиване на добитъка 
с картечници, изгаряне на къщите със запалителни патрони; трансфер на население или корекция на граници-
те вместо завземане на имота и прогонване на милиони селяни; отстраняване на ненадеждни елементи – из-
ползва се като евфемизъм за затваряне на хора без съд, застрелване в тила или изпращане да умрат от скорбут 
в арктическите трудови лагери. 2.3. (Въртя се в) порочен кръг – не се променя нищо; не намирам разрешение 
на нещо, тъй като стигам като резултат отново до изходните си положения.

3. Промяна в кариерното развитие – уволнение, освобождаване от работа; по-пълна реализация на съзи-
дателния им потенциал – по-пълно използване на натрупания опит; привеждане на цените в съответствие 
с производствените разходи – повишение на цените.

4. А
5. При затруднения в обясняването учениците да правят справки във фразеологичен речник.
6. Предстои ремонтиране на новото отклонение на пътя. Още при дебюта си (самата дума „дебют“ озна-

чава нещо, което се прави за първи път; първо излизане на артист на сцената) актьорът спечели одобрението 
на критиката. В спортове като колоезденето се стига до опасни падания (падение и падане са пароними). 
Вдъхнаха му увереност, че ще може да продължи работата си по проекта. В града се организира протест сре-
щу предсрочното освобождение на обвинените в нарушение на обществения ред (думата протест означава 
изразяване на решително възражение, на несъгласие с нещо, за нежелание на нещо, т.е. той не може да се 
организира). В спасяването на двамата туристи, които попаднаха (паднаха) в бурното море, участваха слу-
чайни минувачи. Пътниците се събраха на единия борд (борд – открита част, горен под на кораб; палуба; не 
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е подходяща употребата на тази дума), защото в далечината се появи гърбав кит (правилното наименование е 
гърбат кит).

7. Комисията съобщи, че новите, по-скъпи цени на горивата влизат в сила от следващата година. Про-
дажбите не вървели въпреки евтините цени на промоционалните стоки. Думата цена означава стойност 
на стока, имот и под., изразена в пари; неправилно е нейното съчетаване с прилагателните скъп и евтин.

Горещите температури са заплаха за някои хронично болни. Сметките ще са високи, тъй като декем-
ври и януари са месеците на студените температури. Температурите може да са високи или ниски, а не 
горещи или студени. 

10. СТИЛИСТИЧНА ГРЕШКА

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 осмислят същността на новото понятие стилистична грешка
•	 формират умение да разпознават стилистични грешки и да ги редактират
•	 си припомнят ученото за контекст и за особеностите на официално-деловия стил
•	 развиват уменията си за редактиране
•	 усъвършенстват рецептивните си умения за работа с нормативни текстове.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са предложени два официално-делови текста с регулативна функция. Рабо-
тата с тях не само спомага за развиване на рецептивните умения на учениците, но е преход към новата тема и 
съдейства за осмисляне на новото понятие стилистична грешка.

1. 1.1. При движението по пътищата предимство в повечето случаи има това превозно средство, което се 
движи нагоре, а при плаване по река Дунав е обратно – с предимство са тези, които се движат надолу. 1.2. По 
различен начин в зависимост от това дали разминаването е отляво или отдясно. 1.3. Предимство има изкачва-
щото се превозно средство. 1.4. В случаите, когато местата за разминаване са разположени така, че водачът на 
изкачващото се превозно средство може да спре на мястото за разминаване, без да възниква необходимостта 
от движение назад.

2. И за двата текста основна е регулативната функция. Оформени са, като информацията е групирана в 
членове, параграфи и алинеи.

3. Официално-делови стил; да се припомнят и използват знанията за езиковите му особености.
4. Повтарят се термини, които са и ключови думи за текстовете.
5. Обесването на Левски е стрес за всички. Неуместна е употребата на термина стрес. Полезно би било 

да се направи справка с какво значение се използва той в психологията например.
В този град всичко ми напомня за миналото – древните църкви, древните паметници, древните хора. 

Неподходящо е използването на прилагателното древни като определение на хора, защото контекстът подсказ-
ва, че няма как пишещият да е срещнал такива хора.

Един път мине ли творба на поета, тя остава в съзнанието на консуматора. В случая неуместно са 
употребени глаголът мина и съществителното консуматор.

Когато вижда красотата ѝ, героят за малко да падне от коня. Неподходяща с оглед на стиловата ха-
рактеристика на текста, от който е взето изречението, е употребата на фразеологизма падам/падна от коня, 
употребяван в младежкия жаргон.

6. Борбата за оцеляване е това, срещу което ще се бори отборът в следващия кръг на футболния шам-
пионат – алогизъм. Облеклото в магазина предлага различни кройки и високо качество – брахилогия. Скоро 
зрителите ще видят актрисата в мащабна продукция, представяща образа на Клеопатра – двусмислица. 
Папараци са снимали актрисата, която е бременна и чака дете – плеоназъм. В качеството си на министър 
на спорта той ще даде старт на спортната надпревара – шаблон (в качеството си на). Шофьорът кара 
камиона неподготвен за зимните условия – двусмислица (не е ясно към коя дума се отнася прилагателното 
неподготвен – към шофьор или към камион). Фабриката произвежда такива консерви и с такова качество, 
че те са търсени от чужди търговци – плеоназъм.
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11. АНАЛИЗ И РЕДАКТИРАНЕ НА СТИЛИСТИЧНИ ГРЕШКИ

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 развиват умението си да разпознават стилистични грешки и да ги редактират
•	 си припомнят знания и умения за особеностите на функционалните стилове
•	 си припомнят видовете редакции и усъвършенстват уменията си за редактиране на различни видове 

грешки
•	 подобрят уменията си за търсене и извличане на информация от текст за изпълнение на конкретна кому-

никативна задача.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са предложени два текста от Чудомир, които вероятно учениците ще проче-
тат с удоволствие. Двата текста пресъздават комуникативни ситуации, в които участниците допускат стилис-
тични грешки и това затруднява процеса на общуване. От друга страна, работата върху двата художествени 
текста подготвя работата върху понятието стилистичен ефект в следващите уроци.

1. 1.1. Ситуации в текст 1: между чиновник от главната дирекция на постройките и Пърликачулят чрез 
писмото, между Пърликачулят и неговите приятели в кръчмата; в текст 2: между фелдфебела и неговите събе-
седници, между Груди и разказвача.

2. Значения на маркираните думи: 
коренно. нареч. от коренен, означава основно, напълно; в текста е употребено със значение от корените 

(но косата).
интелигенция. мн. няма, ж. Обществена прослойка от хора, чието основно занимание и източник на сред-

ства за съществуване е умственият труд.
умствено. нареч. от умствен – мислено; в текста е със значение наум.
запредъвквал. мин. несв. деят. прич. от глагола запредъвквам 1. Задъвквам продължитeлно, отново, повтор-

но или с усилиe. 2. Прен. Разг. Възприемам, съгласявам се, приемам трудно нещо съществуващо, казано, станало. 
подметнат. мин. страд. прич. от подметна 1. Мятам, хвърлям нещо нагоре, обикн. на малка височина; под-
хвърлям. 2. С бързо, рязко движение повдигам, изтласквам напред или нагоре част от тялото си (крак, ръка 
и др.); 3. Прен. Само несв. Разг. Разпореждам се както ми е угодно с някого, който зависи от мен, над когото 
имам власт. 4. Прен. Споменавам бегло, накратко или неочаквано нещо; подхвърлям, изричам нещо като че 
случайно, между другото или на шега, за да закача или да подсетя някого за нещо; подхвърлям. 5. Непрех. Зло-
словя, клюкарствам. 6. Прен. Разг. Подигравам някого, правя си шега с някого; иронизирам.

3. Опитвайки се да проумее смисъла на думата, Пърликачулят я прочита няколко пъти, повтаря си я наум и 
на глас, съветва се с близки хора, търси част от думата, която да го насочи към нейната семантика.

4. Под „купешки“ има предвид книжни, по-рядко употребявани думи.
5. Стилистични грешки допускат Динко Духтито от текст 1; Фелдфебелът и Груди от текст 2.
6. И в трите случая едната дума съдържа значението и на другата. Например по смисъл планиране 

предполага предварителност на извършваните действия; безплатен подарък – щом подаряваш нещо, то винаги 
го правиш безплатно, иначе няма да е подарък; състезателна надпревара – думата надпревара означава съ-
ревнование, състезание.

7. Излишни са подчертаните думи. Ще се използва съкращаване.
Машинистът чу предупредителния сигнал с ушите си и спря влака.
Населението на страната намалява поради обезлюдяване.
Годишното количество на валежите е около 80 л. на кв. м. на година.
Ежеседмично се организира пазар за селскостопански продукти всеки вторник.
8. Дехидратация означава обезводняване, т.е. тя не може да е причина за обезводняването. Подобни са 

грешките и в останалите изречения.
9. Трябва да се редактират подчертаните думи: По-голямата половина от класа не можа да се справи със 

задачата. Отговорните правителства планират разходите си с далечна перспектива във времето. Искам 
да покажа на какво мога да бъда способен. Той иска на всички да стане известно какви притежания има.

10. Мебелите бяха доставени в къщата, която беше с олющена боя.
Видях човека, който гледаше с бинокъл.
Той спечели милиони за 15 минути.
Професорът съобщи за предстоящия изпит, който ще се състои в сряда.
Не му давай вода, когато е потен.
11. Неуместни за официалното общуване са думите: репченето, се шмугне, свещена, печени земеделци.
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12. СТИЛИСТИЧЕН ЕФЕКТ

Урок за нови знания

Цели на урока
Учениците да:
•	 осмислят същността на понятието стилистичен ефект
•	 коментират езикови средства за постигане на стилистичен ефект в текстове от различни стилове
•	 затвърдят наученото за стилистична грешка
•	 развиват уменията да се открива, извлича и обработва информация от текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

4.
Стилистична грешка Стилистичен ефект

Представлява отклонение от определена нор-
ма/норми.

Представлява отклонение от определена норма/норми.

Контекстуално обусловена е, проявява се в 
определен контекст (ситуативен и лингвисти-
чен контекст).

Контекстуално обусловен е, проявява се в определен кон-
текст (ситуативен и лингвистичен контекст).

Появява се неочаквано и несъзнателно (авто-
рът не я допуска нарочно, защото той иска да 
бъде разбран от другите участници в общува-
нето).

Стилистичният ефект е съзнателно и целенасочено търсен 
от автора. Високата речева култура на автора му позволява 
да постига стилистичен ефект чрез отклонение от нормите, 
които той добре познава.

Възприемането ѝ е субективно и зависи от 
очак ванията и познанията на възприемащия.

Стилистичният ефект винаги се появява неочаквано, изне-
надващо за възприемащия текста.

Затруднява процеса на разбиране, на декоди-
ране на текста.

Засилва въздействието на текста.

13. СТИЛИСТИЧЕН ЕФЕКТ

Урок за упражнение

Цели на урока
Учениците да:
•	 коментират езикови средства за постигане на стилистичен ефект в текстове от различни стилове
•	 затвърдят наученото за стилистична грешка и стилистичен ефект
•	 развиват уменията си да откриват, извличат и обработват информация от текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са дадени два текста, които имат един и същ автор и са свързани смислово, 
но са създадени с различна цел. Текстовете позволяват да се развиват и литературните компетентности на 
дванадесетокласниците.

1. 1.1. „Напредък – Съгласие“. 1.2. Ти ако искаш братство и съгласие, често не можеш стъпка напред 
направи. Ако искаш напредък, ще тряба често с тояга в ръка да действуваш, и да знайш, че ще има много 
недоволни. 1.4. Възраждането

2. Кучета та яли – каквото ще да става с тебе, да си карат как си знаят – да правят каквото си искат, 
мразят от дън душа – много силно мразят.

3. 3.1. Упорядъчено – подредено, въведен е определен ред; думата е неологизъм.
4. Защото българската възрожденска литература е доста разнородна и непоследователна.
5. Всеки е имал собствено мнение по въпроса как трябва да изглеждат нещата.
6. Таквиз – такива, ся – се, то ест – тоест, ний – ние, тез – тези, пребийме – пребием, зе – взе, наште – на-

шите, сички – всички, биля (диал.), знай – знае, та – те и т.н.
7. Художествен текст.
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8. За връзката между съгласието, братството и напредъка.
9. Подценяват читателите, че няма да оценят стилистичния ефект, който постига авторът с този особен 

„език“.
10. 10.1. Употребените думи са неологизми: плейбекаджии – изпълнители, които пеят на плейбек; назовава 

лица; безработник – човек без работа; думата назовава лице; телевизионер – човек, който работи в телеви-
зията; думата назовава лице; балерин – балетист, думата назовава лице. 10.2. Думите назовават професии. 
10.3. Негативен нюанс има в първите два случая. 10.4. От медийни текстове.

14. ОБЩУВАНЕ, ТЕКСТ, ЕЗИКОВИ НОРМИ  
(ПОДГОТОВКА  ЗА КЛАСНА РАБОТА № 1)

Цели на урока
Учениците да:
•	 работят с различни по стил и по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване
•	 извличат и анализират смисли от текстове, различни по стил и по жанр
•	 откриват, коментират и редактират грешки в текст, свързани с нарушаване на езикови норми
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от три текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урокът е за упражнение 
От 1. до 5., както и 7. задача са насочени към разбиране на 2 публицистични текста и 1 научен текст и към 

обработване на информация от тях, за да се изпълнят определени комуникативни задачи.
1. Б)
2. например защото гледа към отрепките и дрипите
3. трябва да направи грозното още по-грозно, непоносимо грозно, за да бъде то забелязано от повече хора, 

защото някои свикват с грозотата така, че престават да я забелязват.
4. В)
5. Дон Кихот
6. намек, загатване, подсещане
7. Г)
8. карикатурата като жанр в изобразителното изкуство; терминът „карикатура“
9. текст 2 – личинка, паразит, кълбовидна мълния; текст 3 – комикс, шарж, карикатура
11. В)
12. просто изречение
13. наименование на културна епоха
14. Защото е второстепенна част в изречението.
15. човешкият; определение към подлога
16. наýчно; наýка; ýча
17. еднородни части
18. в началото на втория абзац; следва цитиране на думите на Бешков
19. за доуточняване
20. За първи път Гийом Ронделе – френски лекар, зоолог и естествоизпитател, през 1554 година изказал 

предположението, че бисерите се образуват в резултат на болезнени явления в мидата. В мидата е попаднало 
чуждо тяло – личинка, паразит или песъчинка. Седефеното вещество на бисера е еднакво със седефеното ве-
щество, което покрива вътрешната страна на черупката, и се състои от: 90 – 93% калциев карбонат, 4 – 6% 
органични вещества и 1 – 4% вода.

21. посочена е като термин 
22. 16. век
23. редактиран текст:
Двама космически туристи ще потеглят към Международната космическа станция в края на 2021 г., а име-

ната им ще бъдат оповестени в началото на следващата година. Първият космически турист излетя в орбита 
през 2001 г., като досега в Космоса са били седем космически туристи и един от тях е летял два пъти. През 
септември 2009 г. бе последният полет по програмата. Вече се работи по създаването на пилотиран кораб и 
ракета носител, предназначени специално за туристически полети.
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15. ЕЗИКОВИ НОРМИ – ПРАВОГОВОРНА, ПРАВОПИСНА, ГРАМАТИЧНА

Цели на урока
Учениците да:
•	 работят с различни по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване
•	 извличат и анализират смисли от текстове, различни по жанр
•	 откриват, коментират и редактират грешки в текст, свързани с нарушаване на правописната, правоговор-

ната и граматичната норма
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на 

информация от три текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 
Урок за обобщение

Първите шест задачи са насочени към извличане и обработване на информация от двата текста.
Задачите от 12. до 17. са с по-висока степен на трудност.
Задачата от „Работа по проект“ може да се изпълни по групи или учителят да определи ученици, които да 

представят информация за конкретна библиотека.
1. В)
2. Б)
3. Например – А – съдържат третия най-стар оцелял до днес ръкопис на Стария завет, наред с неканонични 

и небиблейски ръкописи, свидетелстващи за разнопосочната религиозна мисъл в юдаизма от тази епоха; Б – 35 
(определени фрагменти от ръкописите са части от едно цяло); В – една част са от ръкопис върху овча кожа не 
само от едно животно, а друга малка част – върху кожа от крава.

4. Защото може да се унищожат.
5. Г)
6. Б, В, Г
7. Заблуда, измама, мистерия, фалшификация.
8. А)
9.1. Напр. изгражда се от въпроси и отговори; напр. интервюиращият (задаващият въпроси) очаква инфор-

мация по определена тема от интервюирания (отговарящия на въпроси)
9.2. Напр. уважаеми господин професоре; Вие, Вашия, Ваши.
10. Г)
11. Възраст + та; ценен – ценни; смърт+та.
12. Двадесет и пет хиляди; осемстотин.
13. Образуват нови думи.
14.1. Уважаеми, господин.
14.2. Уважаема госпожо професор, бихте ли споделили ...
14.3. Официална форма на общуване
15. Напр. се говори, както се твърди, митът води началото си, според легендата, съществувала ли е, дообо-

гатяват мистификациите
16. Напр. След смъртта му (на никого) не било известно къде е...
17. А) Двама експерти подготвят още пет от документите за сътрудничество в областта на образованието.
Б) Няколко члена от закона вече се обсъждат с членове на различни браншови организации. 
В) Госпожице, надяваме се предварително да сте се запознали с нашите условия.
Г) Пет останаха проектите, които окончателно бяха одобрени от комисията. 
Д) Господине, Вие сте се подготвили много по-добре за това интервю.
Е) Спорим кога бяхме в Соколския и в Килифаревския манастир.

16. ЕЗИКОВИ НОРМИ – ПУНКТУАЦИОННА, ЛЕКСИКАЛНА

Цели на урока
Учениците да:
•	 работят с различни по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване
•	 извличат и анализират смисли от текстове, различни по жанр
•	 откриват, коментират и редактират грешки в текст, свързани с нарушаване на пунктуационната и на лек-

сикалната норма
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от два текста.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за обобщение
Урокът има за цел да обобщи знанията за пунктуационната и лексикалната норма и да усъвършенства уме-

нията за тяхното прилагане в речта.
1. И в двата текста се говори за употребата на думите, на словото.
2. Инфлация на думите – загуба на смисъла, обезсмисляне на думите; произвол на думите – използване на 

думите сами по себе си, своеволно; квадратността на думите – грубо използване, безсмислено; дрипи от думи 
– останки от думи, от техния смисъл, опошляване, обезличаване на значението, на употребата на думите

2.1 От латински; в икономиката – прекомерно увеличаване на количеството на намиращите се в обращение 
парични знаци, предизвикващо тяхното обезценяване.

3. Словото – 1, 4, 5; приказването – 2, 3, 6
1. Единият изразява истински чувства, другият е лицемерен.
2. Повторението показва неискреността на изречените думи, лицемерието, притворността.
3. На любовта
4. Например – сладки думи, показно говорене.
5. Б)
6. Например – текст 1 – Георги Марков твърди, че приказването е изродило отношенията в живота на 

приказващите, и допуска, че може би е възпряло развитието на човечеството. Текст 2 – Гледам те като че ли 
за първи път.

7. Лесни, крехки, нежни...
8. Въвеждат цитати.
9. Представя недоизказване, прекъсната мисъл.
10. Възклицателни, въпросителни изречения.
11. Например: Карамел, бонбони, шоколад. Думи, думи, думи. Моя единствена мъка и едничка надежда.
17. Редактиран текст:
Концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата нараства непрекъснато и съществува теза, че 

именно той е сред основните причинители на климатичните промени. За да се наклонят везните в полза на 
човечеството, учени вече работят върху фотокатализатор, с който въглеродният диоксид да се трансформира в 
метанол. Метанолът от своя страна е с голям потенциал да задоволи енергийните потребности, нарастващи все 
повече в световен мащаб. „Как работим ли? Използваме слънчева светлина и катализатор, изработен от меден 
оксид, за да преобразуваме въглеродния диоксид в метанол“ – сподели един от членовете на научния екип. 

17.1. преобразува
17.2. играят решаваща роля
17.3. фото – катализатор; ди – оксид 
17.4. позиция, разбиране, схващане
Задачите от „Работа по проект“ може да се работят както по групи, така и самостоятелно, като се поставят 

за изпълнение от учителя на отделни ученици. 

17. ЕЗИКОВИ НОРМИ

Цели на урока
Учениците да:
•	 работят с различни по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване
•	 извличат и анализират смисли от текстове, различни по жанр
•	 откриват, коментират и редактират грешки в текст, свързани с нарушаване на езиковите норми
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от два текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за упражнение
17. Езикови норми
Първите пет задачи изискват извличане на иформация от двата начални текста. Уместно е да се чуят отго-

ворите на повече ученици и да се направи обобщение от учителя или от ученик, че общото между двата текста 
е темата за тълпата.

6. скептичен – недоверчив, мнителен, резервиран; хипнотизиран – унесен, увлечен; екстаз – възторг, въз-
хищение, еуфория
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6.1. А); 6.2. инак/друг + мислещ; 6.3. другомислещ, мислещ различно
7. средновековно название на химията, която търсела да открие „философски камък“ – всемогъщо средство 

според тогавашните разбирания, с което ще се лекуват всички болести и неблагородните метали ще се превръ-
щат в злато. Преносно е употребена в текст 1.

8. прости изречения – текст 2; сложни съставни – текст 1; сложни съчинени – текст 2; сложни смесени – 
текст 1

9. за ограждане на многоточие, с което е означен пропуснат текст
10. А)
11. Г)
12 – Гюстав льо Бон, Джордж Оруел, Големият брат – съществителни собствени имена; Двеминутка на 

омразата – за изтъкване на значимостта на понятието
13. например – за създаване на по-голяма яснота, за илюстрация
14.1. 1. Водачът осъществява тази власт, 2. Като се опира не на насилието, имащо второстепенно значение, 

3. А на вярванията, 4. Които са основната ѝ част. 14.2. като, а, които; 14.4. обособена чст; 14.5. сложно смесено 
изречение

15. предполага лично разбиране и индивидуален коментар с контрол от учителя.
16. маркира пропуснато сказуемо.
17. и образувайки едно цяло със своята идея, те я превръщат в силно чувство. Запетаята отделя обособена 

част. И като образуват едно цяло със своята идея, те я превръщат в силно чувство.
18. Б)
19. учѝлища, летѝща, читáлища, скулптýра
Първата задача от Работа по проект може да се работи по групи и индивидуално. Втората задача е по 

желание. Третата предполага да се работи в домашни условия, но може да се обвърже с творба от задължи-
телната учебна програма по литература – например „Вяра“ на Вапцаров. Така ще бъде упражнение за работа 
върху есе и подготовка за ДЗИ.

18. СТРУКТУРНИ И КОМПОЗИЦИОННИ ЧАСТИ НА ТЕКСТА

Урок за упражнение
Цели на урока
Учениците да:
•	 си припомнят и затвърдят знанията и уменията за структурните и композиционните части на текста
•	 развиват уменията си да откриват, извличат и обработват информация от текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Двата текста в началото на урочната статия имат тематична близост, но демонстрират използването на 
различни речеви стратегии. Те се различават и по стил.

1. Препоръчително е да се прави справка в тълковен речник.
2. В.
3. Примерен план: 1. Наименования. 2. Географско положение, граници, големина. 3. Релеф. 4. Климат и 

води. 5. Флора и фауна. 6. Селища. 7. Природен парк „Странджа“.
8. ПАРÀКЛЍС м. 1. Малка църква без осветен престол, в която не се служи литургия. 2. Къса църковна 

служба; молебствие. (От гр. παρακλησιον, παραεκκλώσιον‚ малка черквичка близо до голяма, и от παρἀκλησις‚ 
къса черковна служба.)

СВЕТЍЛИЩЕ, мн. -а, ср. Място или сграда, посветена на някое божество.
ТЪГÀ, ж. Чувство на жал по нещо непостигнато или загубено; мъка, печал, скръб.
МЕЛАНХӓЛИЯ, ж. 1. Мед. Душевна болест, характеризираща се с емоционална и интелектуална угне-

теност, мрачно настроение, забавяне на мисленето и пр. 2. Книж. Само ед. Тъжно, мрачно настроение; скръб, 
тъга. 

9. Предпоследния абзац
10. „Неразделни“, П. П. Славейков
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19. ИЗВЛИЧАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА СМИСЛИ ОТ ТЕКСТОВЕ 

Урок за упражнение
Цели на урок
Учениците да:
•	 си припомнят речеви стратегии за намиране, извличане и интерпретиране на информация от текстове за 

изпълнение на конкретни комуникативни задачи
•	 коментират езикови средства за постигане на стилистичен ефект в текстове от различни стилове
•	 развиват уменията си да се откриват, извличат и обработват информация от текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Двата текста в началото на урочната статия имат обща тема и ще обогатят познанията на учениците за 
българските шевици и посланията, които те носят. Текстовете са по-големи като обем, за да позволят извърш-
ването на различни по характер и по степен на трудност рецептивни действия. По своя преценка с оглед на 
конкретни ученици учителят може да работи само с единия текст и/или с части от текстовете.

1. Аристокрация – висше съсловие, единение – единство, общност, прозрение – откритие, проникване в 
същността на идеята, нагръдка – предна част на риза от народна носия, която покрива гърдите и се отличава 
по украса или цвят, нагръдник.

2. Чрез шевиците писателите на ХХ век виждат възможност да постигнат идеята за взаимовръзката меж-
ду народ и аристокрация. Споменати са Е. Багряна и нейното стихотворение „Песен“, А. Далчев –„Старите 
моми“, Д. Талев – „Железният светилник“.

3. За Султана везбата е отражение на най-скритите ѝ мисли, на нейната душа; в нея осмисля връзката меж-
ду минало и настояще; дава израз на чувствата си.

4. Цитирани са откъси от художествени творби; тяхната роля е да илюстрират и подкрепят тезите на автора 
на текста.

5. Шевицата – израз на духовното и на вътрешния свят на българката.
6. Да се припомни конспектирането чрез информацията в рубриката „Припомням си“.
7. Орнамент – геометрически, растителни и животински мотиви, използвани в шевицата, декоративен 

– който служи за украса, за декорация, украсяващ, изначален – който съществува от самото начало, който е 
съществувал винаги; изконен, първичен, първоначален, практика – специално ритуално действие.

8. Нашарен – изрисуван, утилитарна – практическа, полезна, закодиран – вплетен, записан.
9. Б.
10. дрехите си (разбирани като втората кожа на човека)
11. Г.
12. Утилитарна, предпазваща, декоративна, естетическа, социално определяща.
13. Тезата на автора се намира в началния абзац: Шевиците и техните елементи обаче са свързани с вяр-

ванията на древните българи, в тях са закодирани изначални представи и практики.
14. И в двата текста се коментират шевицата и везбата като начин българката да изрази най-съкровените 

си мисли и чувства и да предпази любимите хора.
15. Кавички са използвани при цитиране и за отделяне на заглавие.

20. РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ

Цели на урока
Учениците да:
•	 откриват, коментират и редактират различни видове грешки в текстове
•	 усъвършенстват уменията си за редактиране на чужд текст, което подобрява уменията за редактиране и 

на свой текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за упражнение
1. Редактиран текст:
В един летен ден на 1935 г. на пазара се появява първата книга в джобен формат и с меки корици. Неин 

създател е британецът Алън Лейн, собственик на известно издателство. Сигурно и за негова изненада 
успехът на тези книги бил феноменален не само защото имало издания на цената на десет цигари, а и за-
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щото те станали удобни за четене в обществения транспорт и по този начин популярността им нараснала 
неимоверно.

Идеята хрумнала на Лейн, докато чакал влака на връщане от дома на Агата Кристи. На гарата не можело да 
се купи нищо за четене и той се досетил, че книги, подвързани като брошура, може да се продават от автомати 
на подобни места. Повечето издатели и автори посрещнали на нож идеята на Алън Лейн. Според тях така щели 
да намалеят приходите от продажби на книги. Той обаче държал на своето, а времето показва, че действително 
е имал право. С издателската си политика пък опровергава мисленето, че с меки корици може да се издават 
само булевардни романи. Запомнена е негова мисъл, че лошият дизайн струва колкото добрия, така че няма 
причина едно издание да не изглежда хубаво и красиво.

Първите автори, към които се обръща Лейн, са Агата Кристи и Ърнест Хемингуей. С меки корици излизат 
и творбите на Шекспир през 1937 година. Последната книга, която издава Алън Лейн, е романът „Одисей“ на 
Джеймс Джойс през 1969 г. Общо за периода излизат 3000 заглавия с меки корици.

2. А), В)
4. романът „Одисей“
5. правилно е: 1935 г., 1937 г., 1969 г.
7. феноменален – изключителен, необикновен, удивителен, изумителен
8. В)
9. А), В), Г), Ж)
10. „Да се завърнеш в бащината къща,/ когато вечерта смирено гасне.“
 „смирено“, „тихи“, „скръбни“, „нещастни“
 „безсилно рамо“, „усмивка блага“
 „напразно спомнил майка и родина“ – неуместно употребен 
 „скръбен и нещастен“
11. Изисква самостеятелно редактиране от всеки ученик и проверка с коментар на грешките и правилното 

им редактиране. Коментарът може да е от ученици или от учителя. Подходът зависи от уменията на учениците 
в класа.

Задачата от Работа по проект би могла да се изпълни от 3 групи (всяка за един от посочените творци), 
предварително определени или по желание, или от учителя. 

 
21. ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ

Урок за обобщение
Цели на урока
Учениците да:
•	 обобщят знанията си за текста и ролята му в общуването
•	 развиват комуникативните си умения (рецептивни и продуктивни)
•	 анализират и коментират ролята на различни езикови единици и категории в текстове от различен стил и 

жанр.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са включени четири текста с обща тема, но различни по адресант, стил, 
функция и жанр. Целта е чрез практическа целенасочена работа да се припомнят и отработят знания и умения, 
които ще помогнат на учениците да се представят добре както на предвидената след тази тема контролна ра-
бота, така и на държавния зрелостен изпит. Възможно е работата върху различните текстове да се осъществи 
чрез включване на учениците в екипи (преподавателят ще се съобрази с техните възможности и с трудността 
на текстовете).

1. Текст 1: продран – разкъсан внезапно, рязко, изцяло; оглася – звукът е много силен и се разпространява 
в цялото пространство; труд кървав – преносна употреба на прил. име – труд, който изисква много усилия, има 
висока цена за този, който го извършва; текст 2: преохладената – охладена повече от обичайното; възходящи-
те потоци – потоци от въздух, които се издигат нагоре; посеви – засети селскостопански култури (най-често 
житни култури); текст 3: се сипели – падали; препитание – прехрана, работа, с която осигуряваш средства за 
живеене; текст 4: най-градобитните страни – страни, в които най-много падат градушки; в реално време – в 
непосредствения момент или период на осъществяване, извършване, протичане на нещо; веднага, без забавя-
не, в момента на постъпване на данните. 

3. В, Г, Е
5. Текст 1 – художествен стил; текст 2 – научен стил; текст 3 – медиен, публицистичен стил; текст 4 – офи-

циално-делови стил
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6. Най-много термини има в текст 2, срещат се и в текст 4; това има връзка както със стила на текстовете и 
тяхното предназначение, така и с основната им функция – да информират.

9. Когато думата е първа част от собственото име на институцията, тя се пише с главна буква.
10. Б
12. Сложните думи в текст 3 са: селскостопанските, 120-декарова, биооранжерия, първоначалните, метео-

рологичната.
13. Г

22. ЕЗИКОВИ НОРМИ. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Цели на урока
Учениците да:
•	 работият с различни по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване
•	 извличат и анализират смисли от текстове, различни по жанр
•	 овладяват книжовните езикови норми
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от два текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за преговор
1. В)
2. Б), Е)
3. Г)
4. например: животът – така, както всеки го живее
5. смисъла на живота на отделния човек
8. например: да набива тезата си, – Нищо по-лесно – изтърси., такива приказки, с простотии
9. И ето: човекът поема своя кръст, своя свят, за да може именно той, светът, да стане друг, да бъде на 

живота, а не на смъртта.
9.4. За въвеждане на уточнения. 9.5. Сложно съставно изречение.
10 и 11 предполагат лично разбиране и индивидуален коментар, затова е уместно да се чуят отговорите на 

повече ученици.
12. Примерни изречения:

Вид изречение по състав Текст 1 Текст 2
Просто изречение Духовният човек приема света 

като кръст.
– И аз ли го знам?

Сложно съчинено Бягството от света е само илюзия 
за преминаване в духовността, а 
всъщност е нейно обезсилване.

Всичко е толкова просто и толкова естест-
вено, всъщност всеки човек знае смисъла на 
живота.

Сложно съставно Само в света духовният човек 
може да бъде камбана, която да из-
правя приготвилите се да мрат.

Искаш да кажеш, че и сред безсмислиците 
има някакъв смисъл?

Сложно смесено Речта тук е за това дали си, да си 
и да извикваш към битието – да 
бъдеш. 

Бижо Б. Бижев усети как странни тръпки 
преминават по кожата на черепа му – беше 
започнал да се губи из лабиринтите на онова, 
което събеседникът му наричаше живот.

14. А) Господин Нинов, коя форма на обучение сте избрали?
Б) Госпожице Савова, сигурен съм, че сте се запознали с условията на работа.
В) Госпожо, бихте ли повикали всички участници в залата?
Г) Господине, Вие сте одобрен за този проект.
15. проекта, документа, компютъра, членове, обекта, автомобила, типа
Задачата от Работа по проект е за самостоятелно писмено изпълнение и упражнява уменията на учени-

ците за създаване на аргументативен текст есе. Може да се работи в домашни условия или в час за развитие на 
комуникативните умения. Задължително изисква проверка от учителя.
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23. ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА № 2

Цели на урока
Учениците да:
•	 извличат и анализират смисли от текстове с един и същ предмет на общуване
•	 овладяват книжовните езикови норми
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от два текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за упражнение
1. В)
2. Свободен отговор. Възможно е да свържат с „Немили-недраги“.
3. А)
4. Б)
5. Б), Г), Д), Е)
6. Г)
7. В) 7.1. образование; 7.2. Министерство на образованието и науката
8. БКД
9. Тоест
10. Дело, работа, интерес
11. Сложно смесено изречение
12. Първата запетая отделя подчинено изречение, а втората – съчинено в състава на сложното смесено 

изречение. Запетаята пред и показва, че по смисъл съчиненото изречение се отнася към главното, а не към 
подчиненото изречение.

13. Първата дума е определение към допълнение, другите две са допълнения.
14. Създава – саздава; официален – офицялен; които – който; въвеждането – вавеждането.
15. Правило, канон, установен ред, узаконено положение.
16. Въвеждат уточнения.
17. Маркира пропуснато сказуемо.
18. Маркират сложни думи, които се пишат полуслято.
19. Редактиран текст:
Австралийският еволюционен еколог Моника Галиано разстърси света, след като публикува резултатите 

от експериментите си със срамежливата мимоза, за да докаже, че растенията могат да помнят и да се учат. 
Екзотичното цвете е известно най-вече с това, че свива буквално за секунда нежните си перести листа при 
всеки допир и дори при силно движение на въздуха. След около 10 – 15 минути листата отново се „отварят“, но 
бавно, почти незабележимо за окото. Вероятно проливните дъждове и силните ветрове в родната ѝ Бразилия, 
които могат лесно да повредят тънките нежни листа, са причината да развие необикновената си способност. 
Като потвърждение на тази теория листата винаги се свиват преди дъжд и особено преди буря, което прави 
мимозата своеобразен барометър.

След многократни наблюдения еколожката установява, че когато тя прави опити с растението, то спира да 
свива листата си. Обяснението ѝ: „Мимозата свиква с мен, „знаейки“, че не я застрашавам“.

Задачите от „Работа по проект“ предполагат както работа по групи, така и поставяне за изпълнение от 
конкретни ученици (по желание или определени от учителя).

24. ЕЗИК, ТЕКСТ, ОБЩУВАНЕ

Урок за годишен преговор
Цели на урока
Учениците да:
•	 обобщят наученото за текста и за ролята му в общуването
•	 развиват комуникативните си умения (рецептивни и продуктивни)
•	 анализират и коментират ролята на различни езикови единици и категории в текстове от различен стил и 

жанр.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

В началото на урочната статия са предложени пет текста, между които може да бъдат направени смислови 
съотнасяния. Текстовете се различават по адресант, стил, функция, жанр.

1. Нефология – клон на метеорологията, който изучава облаците; сървър – компютърна програма, която 
предоставя услуги на други програми, наречени в този контекст клиентски софтуер; хостинг – услуга, която ра-
боти с интернет сървъри, позволяваща на организации и физически лица да обслужват съдържание в интернет.

2. А
3. Б
4. Тема – облаците; подтеми: същност и образуване на облаците; класификация на облаците.
5. Информация за значенията на думата облак. 5.1. Само с прякото си значение, тъй като текстът е научен 

и трябва да се осигури еднозначност на разбирането. 5.2. Речникова статия. 5.3. Дава се допълнителна инфор-
мация за граматичните особености и употребата на думата.

6. 6.1. Онлайн хранилище на данни – снимки, файлове, музика, документи, филми и др. 6.2. Употребени 
са кавички, защото са използвани думи и изрази с необичайна за контекста употреба. 6.3. В скобите се дава 
допълнителна, уточняваща информация.

7. Да се обърне внимание и на доминиращата експресивна функция на текста, както и на това, че е откъс 
от лирическа творба.

8. Идеята е да се види как в този текст се създава жизнерадостна атмосфера, за разлика от текст 4.
11. А.
12. А) поради; Б) е намаляла; В) недостиг; Г) питейната
14. Г.
15. Б.
16. А) Творческият процес прави детето по-уверено и целенасочено, кара го не само да мисли, но и да 

задава въпроси, чиито отговори трябва да открие, докато опознава себе си и обграждащия го свят. Б) Днес па-
леонтолозите откриват вкаменелости от странните животни в райони на Индия, Китай, Русия, части от Африка 
и Антарктида. Според учените тези същества били дълги от 2 до 2,5 метра и нямали зъби, а чифт бивни, които 
вероятно са използвали, за да си намират храна, да разравят с тях корени и грудки. В) Експозицията представя 
обичая, а погледът ми е привлечен от маските – хем страшни, хем интересни. Кукерите, наричани още чауши, 
бабугери, станчинари, дервиши, старци, сурати или джамалари, са обредни карнавални фигури. Те винаги са 
с маски на главите, често имат чанове на пояса и са облечени в кожуси с козината навън. Чувам, че в другия 
край на залата един от специалистите обяснява на група деца: „Кукерските игри и обичаи се изпълняват само 
от мъже, главно ергени. Всяка кукерска дружина си има водач, който единствен е женен мъж, тоест той е сто-
панин, мъж с установено социално положение“.

17. Фразеологизмите са: на облак; намръщен като облак; слез от облаците; витае в облаците; лети в обла-
ците.

18. А.

25. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

Цели на урока
Учениците да:
•	 извличат и анализират смисли от текстове с един и същ предмет на общуване
•	 овладяват книжовните езикови норми
•	 усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения чрез извличане и обработване на информа-

ция от два текста.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урок за контрол
1. Г)
2. Вторият абзац на текста – поради бързо затоплящия се климат и ускореното топене на ледове и снегове 

в райони на вечна замръзналост.
3. А) Бозайници, твърда растителна храна. Б) До 5,5 м височина и тегло около 10 – 12 тона. В) Дълга ко-

зина. Г) Праисторическия човек.
4. Европа, Азия и Северна Америка
5. Б)
7. Много добре
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8. Например: текст 1 – вкаменелости, възрастен мъжки индивид, сакрум, прешлени, сухожилия; текст 2 – 
мамути, род бозайници, разред Хоботни

9. тип, вид
10. Научни названия са, термини
11. Текст 1 – сложни изречения, текст 2 – прости изречения
12. В)
13. Сложно съставно – състои се от три прости изречения, като първото е главно, второто е подчинено, а 

третото е подчинено на второто.
14. и
15. Новообразуваното е сложно смесено изречение и пред съюза и няма запетая.
16. вастановено
17. изследователска задача за самостоятелна работа с тълковен речник
18. три прости изречения
19. и 20. че, като. И двете съюзни връзки изискват запетая.
21. водещият – определение към подлога, гръбначния стълб – несъгласувано определение, терминологич-

но словосъчетание, Центъра – част от обстоятелствено пояснение
22. замества словосъчетанието Центъра за арктически изследвания
23. изследвания (иследвания/а); гръбначен (грабначен); сухожилия (сохожилия/а)
24. за да въведат чужда реч/цитат
25. За въвеждане на уточняващи изрази
26. А) когото, който; Б) никого, който; В) поканена, издържали; Г) извикан, били
27. в първото изречение думата „тип“ е със значение на предмет, а във второто – на лице.
28. В)
29. Редактиран текст:
Художникът има интересен режим на живот. Той става от сън към шестнайсет часа, обядва, като често 

споделя с приятели вкусните ястия, приготвени от съпругата му. След това излиза на площада и понякога ве-
черя в някоя кръчмичка, ако има достатъчно пари, да си позволи вечеря за 10 лв. Удари ли двайсет и два часа, 
художникът се прибира в дома си и започва работа. Спира да рисува едва призори. Успехът го принуждава да 
изостави този график, а защо е така, той споделя сам: „Невинаги мога да отпращам търговците, които идват за 
моите картини и ме будят сутрин“.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕКСТ
1. Б) 2. А) 3. Г) 4. Индивидуален отговор. 5. член, алинея. 6. Въвеждат уточняващи изрази. 7. В, Е, Ж; 8., 9. 

и 10. изискват обработване на информация от текст 2. 11. С цел желано от говорещия действие заедно с подбу-
да това действие да бъде осъществено, като е насочено към конкретни адресати; например: не напускайте, не 
хуквайте. 13. Защото подбудата е насочена към конкретен адресат/и. 14. Реакции при бедствие като земетре-
сение. 15 Предполага създаване на кратък текст въз основа на информацията от текст 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНОТО РАВНИЩЕ
1. В) 2. А) 3. Б) 4. А) 5. Г) 6. Б) 7. Г) 8. В) 9. А) 10. Б) 11. 3. 12. Например: ледниците в Антарктида. 13. В) 

14. Б) 15. Г) 16. Свободен отговор, който да насочи към значението на водата за създаване и поддържане на 
живот. 17. Защото е името на планетата Земя. 18. А 19. въвеждат цитат/чужди думи. 20. А, Г, Д, Ж; 21. и 22. 
изискват собствен текст. 23. А) човекът, Космоса, скоростта; Б) си, своите; никого; чиито; В) участвали, одо-
брили. 24. редактиран текст: Вдъхновяващата легенда за Летящия холандец – кораба призрак, който се носи по 
вълните за вечни времена и вещае гибел, покори и XXI век в епизод от суперпродукцията „Карибски пирати“. 
Вече 400 години прочутият мит се разказва като предупреждение за суеверни моряци, но има ли нещо вярно 
в преданието?
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