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ВЪВЕДЕНИЕ

Книгата за учителя по български език за 11. клас съдържа информация, която подпомага учителя както 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 ефективно използване на учебника по български език.
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 11. клас. Учебникът дава възможност на ученика да прилага различни компетентности,
да обогатява своята обща култура и социален опит.
Първият раздел на книгата за учителя съдържа примерно тематично разпределение,
което е съобразено с целите на обучението по български език в 11. клас, с учебното съдържание и с препоръчителното съотношение между видовете уроци според учебната програма
по български език. Примерното тематично разпределение дава идеи как да се формулират и
как да се разпределят 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 развитие на комуникативните компетентности, но учителят е свободен да нанесе промени, съобразявайки се с възможностите и с интересите на своите ученици, както
и със стила си на работа. 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 между различните видове уроци отговаря на препоръчителните
проценти, заложени в учебната програма.
Вторият раздел на книгата за учителя представя концепцията на авторския екип при
създаване 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 ориентира 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 отговори и обяснения за изпълнението на някои от поставените задачи.
Надяваме се, че тази книга ще бъде надежден помощник в работата на учителя при подготовката и провеждането на уроците по български език в 11. клас.
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I. ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ...................................................
Град ..........................................................
Утвърдил
Директор: ................................................
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
УЧЕБНА ............./...................ГОДИНА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Уроци за нови знания

НЗ

18 (33%)

Уроци за упражнения

У

24 (44%)

Уроци за обобщение

О

3 (6%)

Уроци за преговор

П

3 (6%)

Уроци за контролни и класни работи

К

6 (11%)

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 Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
1.

(2)
1.

(3)
Литература

2.

1.

Начален преговор.
Текст и общуване
П

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(4)

(5)

(6)

Правилно се ориентира в съдър- работа по групи,
жанието на текст. Съобразява
самостоятелна раречевата си дейност с конкретната бота, беседа
комуникативна ситуация.
Решава тестови комуникативни и
езикови задачи от всички изучени
раздели на езика.

3.

1.

Начален преговор.
Езикови единици и
категории
П

Разпознава, характеризира и
прилага в речевата си практика
изучени до 11. клас лингвистични
единици и категории.

4.

2.

Подготовка за вхо- Правилно се ориентира в съдърдящ тест
жанието на текст. Решава тестови
комуникативни и езикови задачи от
У
всички изучени раздели на езика.

5.

2.

Комуникативни
компетентности – Л

6.

2.

Литература

7.

3.

Контролна работа
№ 1 – БЕ
К

работа по групи,
самостоятелна работа, проверка на
домашна работа
работа по групи,
самостоятелна работа, проверка на
домашна работа

Използва се за определяне на
тест
входното равнище на ученическите знания и умения – рецептивни
и лингвистични.

8.

3.

Литература

9.

3.

Комуникативни
компетентности –
БЕ

10.

4.

Познава особеностите на публич- дискусия, устно
ното изказване.
изложение, работа
по групи
Търси, извлича, обработва и изПублично изказване ползва информация от различни
по научен проблем информационни източници за решаване на комуникативни задачи.
НЗ
Литература

11.

4.

Езикова култура
НЗ

Осмисля ролята на езиковата кул- репродуктивна бетура за развитието на личността. седа, дискусия, раПознава и прилага езикови норми бота по групи
в речта. Открива и редактира езикови грешки.

12.

4.

Комуникативни
компетентности – Л

13.

5.

Езикова и функцио- Разграничава понятията езикова
нална грамотност
грамотност и функционална
грамотност.
НЗ
Владее начини за развиване на езиковата си култура, като проявява
критично отношение към употребата на езика; като прави справки в
речници, енциклопедии и др.
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репродуктивна
беседа, работа по
групи, самостоятелна работа

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

(1)
14.

(2)
5.

15.

5.

(3)
(4)
(5)
Комуникативни ком- Познава особеностите на публич- дискусия, устно
петентности – БЕ
ното изказване.
изложение, работа
по групи
Публично изказване Оценява идеи, тези и аргументи
по научен проблем съобразно своя опит и спрямо познанията, които има от различни
НЗ
научни области.Търси, анализира
и синтезира информация от различни информационни източници,
обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи.
Литература

16.

6.

Литература

17.

6.

Прилагане на пра- Познава правоговорните правила. устно изложение,
воговорната норма Прилага правоговорната норма в работа по групи
(езиков практикум) речта. Разпознава правоговорни
грешки и ги редактира.
У

18.

6.

19.

7.

Комуникативни
компетентности – Л
Литература

20.

7.

Комуникативни ком- Познава особеностите на публич- интерактивни мепетентности – БЕ
ното изказване.
тоди, работа по
групи, самостояСъздаване на пуб- Подготвя публично изказване по телна работа, милично изказване по граждански проблем, като се съоб словни карти
научен проблем
разява със ситуацията на общуване.
НЗ
Търси, извлича, обработва и използва информация от различни
информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

21.

7.

Комуникативни ком- Произнася публично изказване по
петентности – БЕ
граждански проблем с подходяща
интонация.
Редактиране на
публично изказване Оценява идеи, тези и аргументи
по научен проблем съобразно своя опит.
НЗ

Бележки/
коментари
(6)

интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мисловни карти

Прилага правоговорната норма.
Използва уместно неезикови средства (мимики, поглед, поза, жестове).

22.

8.

Прилагане на правописната норма
(езиков практикум).
Звукови промени с
гласните звукове

Прилага правописната норма в
писмената реч.
Разпознава правописни грешки и
ги редактира.

различни видове
упражнения, работа по групи, тест

У
23.

8.

Литература
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№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
24.

(2)
8.

25.

9.

26.

9.

27.

9.

(3)
Комуникативни
компетентности – Л
Литература
Прилагане на правописната норма
(езиков практикум).
Звукови промени
със съгласните звукове
У
Комуникативни
компетентности –
БЕ
Конспект на научен
текст

28.

10.

29.

10.

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(4)

(5)

(6)

Прилага правописната норма в
писмената реч.
Разпознава правописни грешки и
ги редактира.

различни видове
упражнения, работа по групи, тест

Познава особеностите на конспек- устно изложение,
та.
работа по групи
Създава конспект на научен текст.

НЗ
Литература
Прилагане на правописната норма
(езиков практикум).
Слято, полуслято,
разделно писане

Прилага правилата за слято, полуслято, разделно писане.

У

Открива и редактира правописни
грешки.

Прилага правописната норма в
писмената реч.

устно изложение,
работа по групи,
самостоятелна работа, тест

Комуникативни
компетентности – Л
Прилагане на пра- Прилага правилата за употреба на работа по групи,
вописната норма
главни букви.
самостоятелна ра(езиков практикум).
бота
Прилага правописната норма в
Главни букви
писмената реч.
У
Открива и редактира правописни
грешки.

30.

10.

31.

11.

32.

11.

Литература

33.

11.

34.

12.

35.

12.

Комуникативни ком- Познава особеностите на конспек- интерактивни мепетентности – БЕ
та.
тоди, работа по
групи, самостояКонспект на научен Създава конспект на научен текст. телна работа, митекст
словни карти
НЗ
Правописни норми Познава правописните норми.
различни видове упражнения,
О
Прилага знанията си за правопис- работа по групи,
ната норма в писмената реч.
самостоятелна раОткрива и редактира правописни бота, тест
грешки.
Литература

36.

12.
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Комуникативни
компетентности – Л

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
37.

(2)
13.

(3)
(4)
Правописни норми. Познава правописната норма.
Подготовка за класПрилага правописната норма в
на работа № 1
писмената реч.
У
Открива и редактира правописни
грешки.

38.

13.

Литература

39.

13.

Комуникативни
компетентности –
БЕ
Стратегии при
конспектиране

40.

14.

НЗ
Литература

41.

14.

Класна работа №1
К

42.

14.

Очаквани резултати
от обучението

Комуникативни
компетентности – Л

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(5)
работа по групи,
самостоятелна работа

(6)

тест – задачи с избираем и със свободен отговор

Познава и прилага различни стра- интерактивни метегии при конспектиране на текст. тоди, работа по
групи, самостоятелна работа

Използва се за определяне на
равнището на рецептивните и на
лингвистичните знания и умения.

тест – задачи с избираем и със свободен отговор

Организира времето си за работа
върху тестови задачи със затворен и с отворен отговор.

Класна работа №1
43.

15.

44.

15.

45.

15.

46.

16.

47.

16.

Прилагане на граматичните норми
(езиков практикум).
Членуване на имената
У
Литература
Комуникативни
компетентности –
БЕ

Познава спецификата на граматичните норми за членуване.
Прилага правилото за членуване на имената в писмената реч.
Открива и редактира граматични
грешки при членуване.

работа по групи,
самостоятелна работа, тест, различни видове упражнения

Познава различни начини за реработа по групи,
дактиране и умее да ги използва. самостоятелна раОткрива и редактира грешките си, бота
допуснати в класната работа.

Поправка на класна
работа № 1
Използва различни стратегии за
корекция, участва в съвместната
У
работа.
Литература
Прилагане на граматичните норми
(езиков практикум).
Употреба на местоименията
У

Познава спецификата на граматичните норми при употреба на
местоименията.
Прилага граматичните норми в
писмената и в устната реч.

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упражнения

Открива и редактира граматични
грешки при употреба на место
именията.
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№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
48.

(2)
16.

49.

17.

(3)
Комуникативни
компетентности – Л
Прилагане на граматичните норми
(езиков практикум).
Употреба на глаголите
У

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(4)

(5)

(6)

Познава спецификата на граматичните норми при употреба на
глаголи. Прилага граматичните
норми в писмената и в устната
реч. Открива и редактира граматични грешки при употреба на
местоименията.

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упражнения

50.

17.

Литература

51.

17.

52.

18.

Комуникативни ком- Създава конспект на научен текст. работа по групи,
петентности – БЕ
самостоятелна раТърси, анализира и синтезира ин- бота
Създаване на
формация, обработва я и я използконспект
ва за решаване на комуникативни
задачи.
НЗ
Спазва книжовните езикови норми.
Литература

53.

18.

Граматични норми. Познава спецификата на грамаработа по групи,
Подготовка за кон- тичните норми на морфологично и самостоятелна
тролна работа
на синтактично равнище.
работа, тест, различни видове упУ
Прилага граматичните норми в
ражнения
писмената и в устната реч.
Открива и редактира граматични
грешки.

54.

18.

Комуникативни
компетентности – Л

55.

19.

Контролна работа
№ 2 върху отработените граматични
правила
К

Познава спецификата на граматест
тичните норми на морфологично и
на синтактично равнище.
Прилага граматичните норми в
писмената и в устната реч.
Открива и редактира граматични
грешки.

56.

19.

Литература

57.

19.

Комуникативни ком- Създава конспект на научен текст.
петентности – БЕ
Спазва книжовните езикови норСъздаване на
ми.
конспект
Търси, анализира и синтезира инУ
формация, обработва я и я използва за решаване на комуникативни
задачи.

58.

20.

Литература
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интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мис
ловни карти

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
59.

(2)
20.

(3)
Прилагане на пунктуационната норма
(езиков практикум).
Пунктуация в простото изречение
У

60.

20.

Комуникативни
компетентности – Л

61.

21.

Литература

62.

21.

Прилагане на пунктуационната норма
(езиков практикум).
Пунктуация в простото изречение
У

63.

21.

64.

22.

65.

22.

Очаквани резултати
от обучението

(4)
(5)
Познава пунктуационната норма репродуктивна бепри употреба на еднородни и обо- седа, упражнения,
собени части.
работа по групи,
тестове и задачи
Прилага пунктуационната норма в
писмената реч.

(6)

Познава пунктуационната норма репродуктивна бепри употреба на еднородни и обо- седа, упражнения,
собени части.
работа по групи,
тестови задачи
Прилага пунктуационната норма в
писмената реч.
Открива и редактира пунктуационни грешки.

Комуникативни ком- Познава особеностите на реферапетентности – БЕ
та. Търси, анализира и синтезира
информация, обработва я и я изРеферат
ползва за решаване на комуникативни задачи.
НЗ
Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит.
Литература

интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мис
ловни карти

Прилагане на пунктуационната норма
(езиков практикум).
Пунктуация в сложното изречение

Познава пунктуационната норма
при употреба на различни пунктуационни знаци в сложното изречение. Прилага пунктуационната
норма в писмената реч.

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упражнения

У

Открива и редактира пунктуационни грешки.

22.

Комуникативни
компетентности – Л

67.

23.

Прилагане на пунктуационната норма
(езиков практикум).
Пунктуация в сложното изречение

Познава пунктуационната норма
при употреба на различни пунктуационни знаци в сложното изречение. Прилага пунктуационната
норма в писмената реч.

У

Открива и редактира пунктуационни грешки.

23.

Бележки/
коментари

Открива и редактира пунктуационни грешки.

66.

68.

Методи и форми
на работа

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упражнения

Литература
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№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
69.

(2)
23.

(3)
Комуникативни
компетентности –
БЕ
Реферат
НЗ

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(4)
Познава особеностите на реферата. Търси, анализира и синтезира
информация, обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи.

(5)
интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мис
ловни карти

(6)

Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит.

70.

24.

Литература

71.

24.

Прилагане на пунк- Познава пунктуационната норма.
туационната норма
Прилага пунктуационната норма в
О
писмената реч.

72.

24.

Комуникативни
компетентности – Л

73.

25.

Пунктуационни
Познава пунктуационната норма.
норми. Подготовка
за контролна работа Прилага пунктуационната норма в
писмената реч.
У
Открива и редактира пунктуационни грешки.

74.

25.

Литература

75.

25.

Комуникативни
компетентности –
БЕ

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упОткрива и редактира пунктуацион- ражнения
ни грешки.

Реферат
76.

26.

77.

26.

78.

26.

79.

27.

У
Литература
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27.

Познава особеностите на рефера- интерактивни мета.
тоди, работа по
групи, самостояСъздава реферат.
телна работа, мис
Спазва книжовните езикови нор- ловни карти
ми.

Контролна работа Използва се за определяне на рав- самостоятелна ра№ 3. Пунктуацион- нището на ученическите знания и бота
на норма
умения по отношение на пунктуационната норма.
К
Комуникативни
компетентности – Л
Решаване на казус
във връзка с конкретна комуникативна задача
НЗ

80.

работа по групи,
самостоятелна
работа, тест, различни видове упражнения

Литература

Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, обработва я
и я използва при разрешаване на
казуси.
Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.

интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мисловни карти

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
81.

(2)
27.

82.

28.

83.

28.

(3)
Комуникативни
компетентности –
БЕ

(4)
Правилно се ориентира в съдържанието на различни текстове.
Решава тестови комуникативни и
езикови задачи от всички изучени
Подготовка за
раздели на езика. Открива и редак
класна работа № 2
тира различни видове грешки.
У
Литература
Класна работа
№2
К

84.

85.

28.

29.

Очаквани резултати
от обучението

Комуникативни
компетентности – Л
Класна работа № 2
Решаване на казус
във връзка с конкретна комуникативна задача
НЗ

86.

29.

Литература

87.

29.

Комуникативни
компетентности –
БЕ
Есе по житейски
проблем
НЗ

88.

30.

Литература

89.

30.

Решаване на казус
във връзка с конкретна комуникативна задача
У

Използва се за определяне на
равнището на рецептивните и на
лингвистичните знания и умения.

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(5)
(6)
различни видове писмено и
упражнения – ко- устно изпитмуникативни
и ване
предкомуникативни (езикови), самостоятелна работа
самостоятелна работа

Организира времето си за работа
върху тестови задачи със затворен и с отворен отговор.

Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, обработва я
и я използва при разрешаване на
казуси.

интерактивни
методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мис
ловни карти

Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.
Защитава убедително и въздействащо лично мнение във връзка с
конкретен казус.
Познава особеностите на есето.

интерактивни методи, работа по
Оценява идеи, тези и аргументи
групи, самостоясъобразно своя опит и спрямо потелна работа, мис
знанията, които има за гражданловни карти
ското общество.
Спазва книжовните езикови норми.
Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, обработва я
и я използва при разрешаване на
казуси.

интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мисловни карти

Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.
Защитава убедително и въздействащо лично мнение във връзка с
конкретен казус.
13

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица
(1)
90.

(2)
30.

91.

31.

(3)
Комуникативни
компетентности – Л
Решаване на казус
във връзка с конкретна комуникативна задача
У

92.

31.

Литература

93.

31.

Комуникативни
компетентности –
БЕ
Есе по житейски
проблем

94.

32.

НЗ
Езикови норми
О

95.

32.

Литература

96.

32.

Комуникативни
компетентности – Л

97.

33.

Годишен преговор
П

98.

33.

Литература

99.

33.

Комуникативни
компетентности –
БЕ

100.

34.

14

Очаквани резултати
от обучението

Методи и форми
на работа

Бележки/
коментари

(4)

(5)

(6)

Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, обработва я
и я използва при разрешаване на
казуси.

интерактивни методи, работа по
групи, самостоятелна работа, мис
ловни карти

Оценява идеи, тези и аргументи
съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.
Защитава убедително и въздействащо лично мнение във връзка с
конкретен казус.
Познава особеностите на есето.

интерактивни методи, работа по
Оценява идеи, тези и аргументи групи, самостоясъобразно своя опит и спрямо по- телна работа, мис
знанията, които има за граждан- ловни карти
ското общество.
Спазва книжовните езикови норми.
Познава различни начини за редактиране и умее да ги използва.
Разпознава правилна/неправилна
и уместна/неуместна употреба на
думи и изрази, както и на изучени
езикови явления.

репродуктивна беседа, работа по групи, самостоятелна
работа, различни
видове упражнения
– комуникативни и
предкомуникативРаботи с различни видове речници. ни (езикови)

Правилно се ориентира в съдържанието на текстове от различни
стилове. Решава тестови комуникативни и езикови задачи от всички
изучени раздели на езика. Открива и
редактира различни видове грешки.
Познава особеностите на есето.

репродуктивна беседа, интерактивни
методи, работа по
групи, самостоятелна работа

интерактивни методи, работа по
Оценява идеи, тези и аргументи групи, самостоясъобразно своя опит и спрямо по- телна работа, миСъздаване и редак знанията, които има за гражданс словни карти
тиране на есе по
кото общество.
житейски проблем
Спазва книжовните езикови норми.
НЗ
Литература

№ по Учeбна Тема на урочната
ред седмица
единица

Очаквани резултати
от обучението

(1)
101.

(2)
34.

102.

34.

103.

35.

104.

35.

105.

35.

Комуникативни
компетентности –
БЕ

106.

36.

Литература

107.

36.

108.

36.

Поправка на конОткрива и редактира грешките си,
тролна работа – из- допуснати в контролната работа.
ходно ниво
Използва различни стратегии за
У
корекция, участва в съвместната
работа.
Комуникативни
компетентности – Л

Методи и форми
на работа

(3)
(4)
(5)
Подготовка за тест Определя темата, микротемите,
работа по групи,
за изходно равнище ключовите думи и изрази на текст. самостоятелна
работа, тест,
У
Извлича и анализира смисли от
различни видове
текст.
упражнения – коАнализира структурни и компози- муникативни и
предкомуникативционни части на текст.
ни (езикови)
Открива, анализира и редактира
грешки в текст.
Комуникативни
компетентности – Л
Изходящ тест. Кон- Използва се за определяне на из- самостоятелна ратролна работа № 4 ходното равнище на ученическите бота
знания и умения – рецептивни и
К
лингвистични.
Литература

Бележки/
коментари
(6)

Познава особеностите на есето.

дискусия, работа по групи,
Оценява идеи, тези и аргументи самостоятелна
съобразно своя опит и спрямо по- работа
Създаване и редак знанията, които има за граждантиране на есе по
ското общество.
житейски проблем
Спазва книжовните езикови норНЗ
ми.
дискусия, работа по групи,
самостоятелна
работа

Забележка: В разпределението е предложен вариант за разполагане на темите за развиване на комуникативните компетентности в часовете по български език. Тези теми обаче може да се преразпределят от учителя съобразно възможностите и потребностите на неговите ученици.
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II. АКЦЕНТИ ОТ СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНИКА
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III. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
Начален преговор

Началният преговор е предвиден за два учебни часа. В първия урок акцентът е върху знанията за текста и
уменията за пълноценното му използване при общуване. Във втория урок вниманието е насочено към отделни езикови единици и категории, усвоявани в предходните етапи на обучение, както и към усвоените до този
момент книжовноезикови норми.

Цели на уроците

• Да се направи начален преговор чрез задачи върху учебното съдържание, усвоявано в периода 8. – 10.
клас.
• Да се осъществи функционална подготовка за входно ниво.

УРОЦИ ЗА ПРЕГОВОР
НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМИТЕ
1. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР. ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ
Урочната статия по първата тема „Начален преговор. Текст и общуване“ предлага в началото работа върху два текста, от които единият има научнопопулярен характер, а другият е част от административен документ. Двата текста не са тематично свързани. Предвидено е чрез задачите за работа върху двата текста да се
припомнят основни понятия: текст, функции на текста, номинативна верига, перифраза, функционален
стил, както и да се приложат определени комуникативни и езикови умения.
Задачите произтичат от два текста, различни по стил, и са подредени по ниво на трудност. Рубриката
МОГА е насочена към всички ученици, а МОГА ОЩЕ дава възможност на учителя за индивидуална самостоятелна работа.
Зад. 1. Текст 1 – основната му функция е да информира по темата, а текст 2 – част от инструкция, регламентира осъществяването на конкретна дейност, в случая – за водноспасителната дейност и за обезопасяване
на водните площи, около които почиват деца и ученици.
Зад. 2. 2.1. няма скалиста повърхност; състои се от благородни метали
2.2. 2026 г. От 2022 г. ще започне самият проект, но космическата сонда ще достигне до астероида едва 4
години по-късно, затова верният отговор е 2026 г.
2.3. ще се допълнят научните познания за ранните етапи от формирането на планетите от Слънчевата
система; ще даде допълнителна информация за ядрото на Земята; за евентуален добив на благородни метали
в бъдеще
2.4. А
2.5. Астероидът Психея – небесното тяло – златният астероид – неговият (диаметър) – астероидът Психея
– един от първите – ∅ – астероидът Психея – астероидът – него – това небесно тяло – то – астероида – Психея
– металното тяло – астрономическият обект. Перифразите са: астероидът Психея – небесното тяло, златният
астероид, металното тяло, астрономическият обект.
2.6. тема – астероидът Психея. Възможни заглавия: Астероидът Психея; Необикновено небесно тяло;
Златният астероид; Възможен ли е добив на благородни метали в Космоса? и др. под.
Зад. 3.
3.1. Инструкция
3.2. С тази инструкция се определят условията и редът за организацията на…; Инструкцията определя правата и задълженията на организаторите, длъжностните лица в почивните бази и ръководителите на почивните групи
3.3. чл. 2 – правата и задълженията на организаторите, длъжностните лица в почивните бази и ръководителите на почивните групи
3.4. Ползвани организирано – ползвани от организирана и ръководена от някого група деца или ученици
3.5. Водноспасителната – пише се слято, тъй като в това прилагателно име двете основи не са равноправни в смислово отношение (първата е подчинена на втората)
3.6. Оригиналното заглавие на целия текст е: ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3.07.1997 г. за организацията на
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически
отдих и туризъм
Зад. 4. Текст 1 – научнопопулярен; текст 2 – от официално-деловия стил
4.1. и в двата текста са употребени термини. Например астероид, небесно тяло, клас М, астроном, желязо, никел и др. (текст 1); и др. (текст 2)
4.2. думи с преносно значение има в текст 1 – златният астероид, е загубил
4.3. не са употребени фразеологични словосъчетания, неологизми и архаизми;
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4.4. Основното глаголно време в двата текста е сегашно време. Използвани са и други глаголни времена
като допълнителни, например мин. неопр. вр. (е загубил, е останало, се е появило); бъд. вр. (ще могат, ще
допълнят, ще достигне, ще стартира). Преизказни форми са използвани в първия текст за предаване на
действия от мита за Психея: Наречен е на Психея, красива девойка, в която се влюбил богът на любовта
Ерос, а Зевс я надарил с безсмъртие.
4.5. И в двата текста преобладават съобщителните изречения по цел на общуване. В първия текст повечето изречения по състав са сложни. Вторият текст се състои от две прости разширени изречения, в които има
еднородни части.
4.6. Особено има при графичното оформяне на втория текст – отделени са член 1. и член 2.
Зад. 5. Астероидът (16) Психея е открит от италианския астроном от Неапол Анибал де Гаспарис
още през 1852 г. и е един от първите, обозначавани с цифра и име.
5.1. По състав изречението е сложно съчинено.
5.2. В изречението е употребена една запетая, която отделя обособена част.

2. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ, КАТЕГОРИИ И НОРМИ
В началото на урочната статия е даден художествен текст, чийто автор е Е. Станев. Една част от задачите
са свързани с текста, а други – не. При изпълнение на задачите се припомнят видове думи според лексикалното значение (синоними, антоними, омоними, пароними) и някои езикови правила.
Тъй като е урок за преговор, подходящата форма на работа би била беседата с припомняне на съответните езикови правила и с мотивиране на всеки отговор, включително и на тестовите задачи със структуриран
отговор.
Зад. 1. Възможни са различни отговори, тъй като текстът разкрива красотата на есента, но се усеща и
някаква тъга, някаква носталгия по отминалото лято.
Зад. 2. Г
Зад. 3. Гребена на планината
3.1. Най-високата удължена, обикн. назъбена част на планина
3.2. Други значения според Речник на българския език (https://ibl.bas.bg/rbe):
1. Плоско, продълговато, просто приспособление със зъбци, което служи за ресане на коса, брада и под.
2. Назъбен месест израстък на главата на петел или друга птица. 3. Връхна част на шлем, подобна по форма
на месестия израстък у някои птици.
3.3. Двете думи – гребен и гребен (канал), са омоними. Имат еднакъв звуков състав, но различно лексикално значение.
Зад. 4. В текста преобладава описанието.
Зад. 5. Използвани са: мин. св. вр. – пламнаха, припламна, се покри, оголя, нахлу, направи; сег. вр. – изглеждат; мин. несв. вр. – вземаше, се жълтееха, придобиваха, се издигаха, изчезваше, жълтееше, изгаряше, криеше се, умираше, беше, издаваше, нямаше, изгряваше, залязваше, пълнеше, бяха. Основното глаголно време е минало несвършено, което се употребява при описване на обекти в минало време.
Зад. 6. художествен стил
6.1. преносни употреби; сложни прилагателни имена, разнообразни по състав изречения, антоними
6.2. олицетворение, метафори, градация, епитети, сравнение
Зад. 7. Пурпурночервеното, восъчносив, тъмносини, бледосиньото; текстът е описателен, а чрез сложните прил. имена се конкретизират цветовете.
Зад. 8. Г
Зад. 9. В
Зад. 10. 1. ЗавиВам
10.2. из- + съхна (представката съдържа З, а С е част от корена)
10.3. същ. видимост е от ж. р. и завършва на -т, затова при членуване се пише с двойно -тт- (видимосТ
+ -Та = видимосТТа)
10.4. думата е пустоШ (ж. р.), затова се членува с -Та; така се получава формата пустошта (пустоШ + Та
= пустоШТа)
10.5. държа – групата е ЪР, защото след нея има една съгласна; в дръжка групата е РЪ, защото след нея
има две съгласни
10.6. същ. имена, образувани с наставки -ар, -яр и назоваващи лица, се членуват с -я, -ят. Думата буквар
е образувана с наст. -ар, но не назовава човек.
10.7. ценност е образувана от цеНЕН и затова се пише с двойно н; откровеност е образувана от откровеН
11. А
12. Г
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3. ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА (ВХОДНО НИВО)
Цели на урока

Урочната статия продължава началния преговор от първите две теми, но акцентът е върху целенасочената подготовка за входното ниво. Задачите произтичат от трите текста със сходна тема и са подредени по ниво
на трудност. Рубриката МОГА е насочена към всички ученици, а МОГА ОЩЕ дава възможност на учителя за
индивидуална самостоятелна работа.

Урок за упражнение

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

Насоки за работа по темата

Зад. 1. Г
Зад. 2. Вируси, бактерии, алергени или механично раздразване на лигавицата; студен въздух или резки,
силни миризми.
Зад. 3. ринит (хрема)
Зад. 4. Информацията от единия текст допълва информацията от другия.
Зад. 5. Б
Зад. 6. Например в текст 1 – ринит, лигавица, оток; текст 2 – лигавица, хрема, клетки; текст 3 – алергичен
ринит, секреция, възпаление.
Зад. 7. В
Зад. 8. А
Зад. 9. Кавичките са употребени, за да се покаже, че думата е употребена преносно.
Зад. 10. В
Зад. 11. Г
Зад. 12. А
Зад. 13. Г
Зад. 14. Някои хора не се решават да си вземат домашен любимец само защото се притесняват от безпорядъка, който ще настъпи вкъщи. Но ако се спазват определени правила, е възможно за всички у дома да е
удобно, чисто и уютно.
Зад. 15. А
Зад. 16. Статистическите данни илюстрират изказаните от автора на текста твърдения.
Зад. 17. Съдържат допълнителна информация
Зад. 18. затруднява, улеснява

4. ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Цели на урока

• Да се разбере същността на понятието езикова култура.
• Да се осмисли ролята на езиковата култура за развитието на личността.
• Ученикът да овладее различни начини за развиване на езиковата си култура, като проявява критично
отношение към употребата на езика; като прави справки в речници, енциклопедии и др.

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
Насоки за работа по темата

В началото на урочната статия са използвани два различни по стил текста, които имат общ предмет на общуване. Освен това и двата текста представят диалози между различни участници. Идеята е чрез въпросите
към текстовете да се отработят езикови умения, да се развиват рецептивните умения на учениците и в същото време единадесетокласниците чрез тази дейност да осмислят важността на умението да се владее езикът.
Това ще им помогне да осмислят същността и важността на езиковата култура.
Зад. 1. Примерен кратък отговор: и в двата текста се говори за движението на Земята, но диалозите се
случват между различни участници с различна цел и по различно време.
Зад. 2. В текст 1 формата на Земята е определена така: Валчеста е като тиква. Терминът, с който се назовава формата ѝ в текст 2, е небесна сфера.
Зад. 3. Преизказни форми са употребени в първия текст: Истина ли е това, отче дяконе, гдето казват
учените, че земята се въртяла? Туй нашето малко, откакто е дошъл новият учител, разправя кого где
срещне, че земята била валчеста, че се въртяла, че не знам що си правела. Чрез тях говорещият показва
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своето недоверие, съмнение в истинността на съобщаваната информация. Преизказани са форми за сегашно
време: се въртяла – се върти; била – е; правела – прави.
Зад. 4. По-усложнени по състав са изреченията във втория текст поради характера на диалога в него.
Зад. 5. С цел опазването ѝ пещерата е обявена за природната забележителност. В нея има много на
брой и разнообразни образувания. По целия под са разпръснати различни на цвят кристали, получени при
кристализацията на водата и минералите в околните скали. В пещерата е изградено ефектно цветно осветление, което придава още по-уникален вид на различните образувания. Реализацията на осветлението
е дело на софийска фирма.
Зад. 6. Учениците лесно ще разпознаят неуместното изписване с латински букви или неподходящата употреба на чуждици.
Зад. 7. Грешките имат предимно лексикален характер: паронимна замяна, повтаряне на един и същ предлог, неуместен избор на дума без съобразяване с лексикалното ѝ значение. Тук предлагаме възможни варианти за редактиране: Този път отборът ни загуби без никаква съпротива. Честите злополуки се дължат на
лошо организирано движение. Най-справедлива е подялбата на паричната награда между победителите.
В спасението на двамата летовници са се включили много от почиващите на плажа. На много места
заради проливните дъждове реколтата е унищожена. В художествения текст тези детайли описват
(обогатяват, допълват) картината и поставят темата за състраданието.
Зад. 8.
8.1. Откъсът е от „Диалог за двете главни световни системи“, Галилео Галилей.
8.2. Персия, Египет, Гърция, Франция, Испания, Америка.
8.3. Допуснати са грешки при употреба на малки букви, когато се изписват собствените названия на
астрономически обекти: Всички тези промени са по отношение на Земята и не означават нищо, освен че
Слънцето сега се показва над [Америка, после над Гърция, след това над Египет, над Испания, над Персия,
над Франция] и т.н., а същото е вярно за Луната и другите небесни тела. Този ефект се осъществява по
точно същия начин, ако земното кълбо, без да е въвлечено в много по-голямата част от Вселената, се
върти около себе си.

5. ЕЗИКОВА И ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ
Цели на урока

• Учениците да се запознаят със същността на понятията грамотност, езикова грамотност и функционална грамотност.
• Да се разграничават понятията езикова грамотност и функционална грамотност.
• Да се прилагат и отработват умения, свързани с функционалната грамотност.
• Учениците да усъвършенстват уменията си да търсят информация в речници, енциклопедии, справочници и да я използват при решаване на различни комуникативни задачи.

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
Насоки за работа по темата

Началният текст позволява чрез добре организирана от учителя и последователна рецептивна дейност
единадесетокласниците самостоятелно да осмислят част от информацията, предвидена като ново за усвояване учебно съдържание, т.е. и тук се придържаме към принципа уча, като действам.
Зад. 1. Обяснението на значението на думите е според Речник на българския език (https://ibl.bas.bg/rbe):
дефиниция ж. Изречение, чрез което кратко, сбито се описва същността на даден предмет или явление,
излага се съдържанието на дадено понятие, разкрива се значението на съответния термин; определение.
идентифицирам. Книж. Установявам идентичност, еднаквост между предмети, явления или лица.
интерпретирам. Тълкувам, давам мнение, изяснявам, разкривам, коментирам.
потенциал м. 1. Физ. Величина, която характеризира запаса от енергия на физическо поле (електрично,
магнитно, притегателно или друго силово поле) в дадена негова точка или на тяло, което се намира в такава
точка. 2. Прен. Книж. Само eд. Качества, възможности, способности на човек, група лица за осъществяване
на нещо.
0.1. дефиниция – от лат., идентифицирам – от немски, интерпретирам – от лат., потенциал – от лат.
0.2. дефиниция – определение, идентифицирам – установявам, разпознавам, интерпретирам – тълкувам,
разяснявам, потенциал – възможност.
Зад. 2. общество – 1. Обикн. членувано. Цялата съвкупност от хора на земята или в отделна държава,
между които съществуват трайни и установени отношения, обикн. създадени от институциите и гарантирани
чрез санкции. 2. Всяка съвкупност, група от хора, граждани (организирана или случайна).
общност – Група хора, които имат нещо общо; колектив, общество.
Зад. 3. Препоръчително е вниманието на учениците да се насочи, от една страна, към разликата в значе21

нието на думите обучение и учене, а от друга, към употребата на двата съюза и, или (и двата съюза са съчинителни, но и е присъединителен, а или се използва за показване на алтернативност) и тяхното изписване (и/
или).
Зад. 4. Б
Зад. 5. Учениците трябва да стигнат до извода, че се разширява значението на думата грамотност.
Зад. 6. Учениците се упражняват да формулират теза и да я аргументират, използвайки информацията от
текста и работата си по предходните задачи.
Зад. 7. Определението на ЮНЕСКО се отнася за функционалната грамотност.
Зад. 8. Тя има рецептивен характер и е свързана с рубриката НОВО. Ще помогне на учениците при осмисляне и запомняне на основната информация.
Зад. 9. Провеждане на дискусия във връзка с разглежданата тема.
Зад. 10. За самооценяване.
Зад. 11. При изпълнението на тази задача е важно да се коментират недостатъците на изреченията. Грешките са различни – лексикални, правописни, граматични. Допустими са различни редактирани варианти –
добре е да се чуят различни предложения. Възможни варианти за редактиране: Героите от разказа се борят с
недоимъка. В развитието на действието се разбира, че трудният живот не е унищожил душите на селяните.

6. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОГОВОРНАТА НОРМА (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят основни правоговорни правила.
Да се развиват уменията за правилен изговор и правилно поставяне на ударението в думите.
Да се разпознават правоговорни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват част от основните правоговорни правила,
изведени в рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Съдържанието на текста в началото на урочната статия позволява да се припомнят разликите между
понятията език и реч, езикова култура и култура на речта. Текстът е научен, но достъпен до учениците и
допълва познанията им по предходната тема за езиковата култура.
Бел. Всички думи и форми в следващите задачи са според „Официален правописен речник на българския
език“ (ИБЕ на БАН; София: Просвета, 2012)
Зад. 1. Текстът уточнява каква е разликата в значението на терминологичните словосъчетания езикова
култура и култура на речта.
Зад. 2. Волеизява – изява на собствената воля, може да е под формата на молба, съвет, заповед, желание,
клетва и др.
Зад. 3.
3.1. Съществуват два термина, защото едно и също понятие се разглежда от различен аспект – с оглед на
езика и с оглед на речта.
3.2. Според автора по-подходящ е терминът култура на речта, защото „той се отнася именно към конкретните езикови прояви, реализиращи се в речта“.
3.3.
Език
Реч
система от средства за общуване между хората
реализация на тази система в общуването
организация на езиковите единици
последователност на езиковите единици в процеса
на общуване, включително възпроизвеждането от
говорещия и възприемането от слушащия
абстрактно
конкретно
3.4. Преди изпълнението на задачата е препоръчително да се припомнят изискванията към текста на резюмето.
Зад. 4. Правоговорна култура – владеене и прилагане на правоговорната норма, която установява правилния, книжовен изговор на думите.
Зад. 5. маслО, зИмник, земЯ, пепелнИк, мОлив и молИв, стрУктура и структУра, прИзори, донесИ,
стрАница, гАтанка, наУка, рабОтя, предлОг
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Зад. 6. Град – градовЕ, стол – стОлове и столОве, училище – учИлища, игрище – игрИща, госпожа –
госпОжи, мост – мОстове и мостОве, зъб – зЪби и зъбИ, ъгъл – ъглИ (при дублетните форми се препоръчва
употребата на първата)
Зад. 7. Бук – бУка, бУкът, град – градА, градЪт, дъб – дъбА, дъбЪт, лук – лУка, лУкът, бряг – брегА, брегЪт, стил – стилА, стилЪт, внук – внУка, внУкът, клуб – клУба, клУбът, бор – бОра, бОрът, бик – бикА,
бикЪт, дял – делА, делЪт, стих – стихА, стихЪт
Ударението се мести при град, дъб, бряг, стил, бик, дял, стих.
Зад. 8. Дадените думи са омоними. Да се коментира разликата в ударението и в лексикалното значение на
думите от всяка група.
Зад. 9. Календар – календара, календарът; козар – козаря, козарят; петел – петела, петелът; уплътнител
– уплътнителя, уплътнителят; чинар – чинара, чинарът; календар – календара, календарът; месар – месаря,
месарят; числител – числителя, числителят; любител – любителя, любителят; пастел – пастела, пастелът;
кантар – кантара, кантарът; обущар – обущаря, обущарят
Зад. 10.
10.1. При изпълнението на задачата да се използва информацията в първата рубрика ПРИПОМНЯМ СИ
на с. 24.
10.2. На стола [столъ] – два стола[стола]; броя[бройъ] до 5 – осем броя[бройа]
Зад. 11. лежа, река, кова, клеча, летя, стоя, крака
Глаголите ще се произнасят с ъ в края, ако са употребени в 1. лице ед. ч. или в 3. л. мн. ч.; ако са употребени в мин. св. вр., ще се произнасят с а в края. В последния пример, ако същ. име крак е употребено членувано,
се произнася с ъ в края, ако е използвана бройната му форма, се произнася с а в края. Например:
Лежа [лежъ] от сутринта, защото не ми е добре.
Вчера момчето лежа [лежа] цял ден.
Нараних си крака [кракъ], докато се качвах по стълбата. Изпод завивката се подават само два крака [крака].
Зад. 12. а/ трая [трайъ], мисля [мисльъ], горя [горьъ], желая [желайъ], умра [умръ]; б/ живота [животъ]
Зад. 13.
Дума
Разделяне на срички
Начини за пренасяне
приказка
При-каз-ка
мрак
мрак
преброявам Пре-бро-я-вам
аерогара
А-е-ро-га-ра
пообъркана По-о-бър-ка-на
шофьор
Шо-фьор
майонеза
Ма-йо-не-за
разстояние Раз-сто-я-ни-е
география
Ге-о-гра-фи-я
каменни
Ка-мен-ни
Зад. 14. Работи се по дадения образец.

При-казка, приказ-ка
мрак
Пре-броявам, пребро-явам, преброя-вам
Ае-рогара, аеро-гара, аерога-ра
По-объркана, поо-бъркана, пообър-кана, пообърка-на
Шо-фьор
Ма-йонеза, майо-неза, майоне-за
Раз-стояние, разсто-яние, разстоя-ние
Ге-ография, гео-графия, геогра-фия
Ка-менни, камен-ни

7. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА.
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ С ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят основни правописни правила, свързани със звуковите промени при гласните.
Да се развиват уменията за правилно изписване на гласните звукове в думите.
Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Началният текст е художествено описание от Хр. Смирненски и въпреки че е кратък, може да се използва
за допълнителна работа за анализ на езикови средства, характерни за художествения стил.
Зад. 1. Чистият магнезий е сребристобял метал, който гори с ослепителен блясък. Магнезиев прах с окисляващи добавки се е използвал в миналото за т. нар. магнезиеви светкавици.
Зад. 2. Необходима е допълнителна информация, свързана с конкретни обекти от времето, когато е създа23

ден текстът. Например: „Балкан“ е народно осигурително дружество, на чиято сграда има часовник. С оранжевия цвят се асоциира БЗНС (Български земеделски народен съюз), който спечелва изборите през есента на
1919 г. и в началото на 1920 г. създава свое правителство. Когато говори за новодошлата оранжева общинска
комисия, Смирненски има предвид точно този период.
Зад. 3. Възможни са различни варианти, например Красива лунна нощ, Сребробяла лунна нощ и др.
Зад. 4.
Пример
Начин за проверка
Пример
Начин за проверка
пъстърва
пЪстър
дъга
дЪгов
дъбрава
дъб
образ
безобрАзие
тъкач
тЪкан
бодил
бОд
боязлив
Не бОй се
зърно
зрЪнце
Зад. 5. КъдрАв, израснАл, италиАнец, жениТба, механизЪм, утвЪРждавам
Зад. 6. Сребробяла, залян, редки, някак, белите, бели
Зад. 7. Б
Зад. 8. В
Зад. 9. В
Зад. 10. Г
Зад. 11. Причината е, че съмнителната гласна не е под ударение и не се чува ясно.
Зад. 12. Ако учениците се затрудняват, може да се направи справка в тълковен речник.
Зад. 13. ДребОлия, теорЕтичен, маскировЪчен, глупАв, мозЪк, бЪрборя, търкОля се, храбЪр, двОеточие,
вЪрзоп, кръгЪл, бръмбАр, прИвилегия, бОледувам, Ужиля, отмЪщение, прИвърженик, тротОар, Удължавам, бляскАв, вЪплЪщение, репЕтиция, борОвинка, сЪгражданин, пунктУация, ОкУражавам, ОдУхотворен,
шУмОля, кУкУригане
Зад. 14. В
Зад. 15. ПишЕш, топИш, режЕш, дремЕш, скубЕш, дъвчЕш, вържЕш, капЕш, къпЕш
Зад. 16. Г
17. дълги – непостоянно Ъ; редки – променливо Я; тежки – непостоянно Ъ
18. СлУжителят му каза, че съжАлява, но не можЕ да пЪтува с този дОкУмент.
КАндидатЪТ представи пред аудиториЯта перспективите за развитие на сЪдружието. времЕто се зАдържа студено и все ощЕ снегът не беше се прЕвърнАл в локви.
Зад. 19. Причина за грешката е редукцията (потъмняването) на неударена гласна о в името на града, затова пощенският служител е записал Руан вм. Роан.
Зад. 20. Обособената част е: Монотонни и тежки, те се понасят и разливат далече под покривите.
Отделена е със запетая.
Зад. 21. Улиците са стихнали, сградите хвърлят дълги и редки сенки, а „Балкан“ отмеря 12 последователни удара. – сл. съч. изреч. Първите две прости изречения са свързани безсъюзно и затова се отделят със
запетая; третото изречение се свързва с предходното със съчинителен съюз а, който също изисква поставяне
на запетая.
Монотонни и тежки, те се понасят и разливат далече под покривите. – сл. съч. изреч. Двете прости
изречения в състава са свързани със съчинителния съюз и, запетая не се пише.
Витоша е някак си по-далечна и висока, контурите ѝ са смътни, а по гребена ѝ се гонят малки бели
облачета. – сл. съч. изреч. Първите две прости изречения са свързани безсъюзно и затова се отделят със
запетая; третото изречение се свързва с предходното със съчинителен съюз а, който също изисква поставяне
на запетая.
Белите облачета сякаш са бели кърпички, с които тя приветства новодошлата оранжева общинска
комисия. – сл. съст. изреч. с подч. Определително. Двете прости изречения са свързани с относителното местоимение които, запетаята се поставя пред предлога с, който предхожда свързващата дума.

8. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА.
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ СЪС СЪГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•
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Да се припомнят основни правописни правила, свързани със звуковите промени при съгласните.
Да се развиват уменията за правилно изписване на съгласните звукове в думите.
Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват някои правописни правила, изведени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Началният текст (автор е Джонатан Суифт) е провокация към мисълта и чувството за хумор на единадесетокласниците. Макар че изглежда измамно елементарен, текстът трябва да бъде разбран в неговата дълбочина, за да се забележат сатирата и иронията в него, т.е. много важна е рецептивната работа, за да има четене
с разбиране.
Зад. 1. Да се обърне внимание на същността на двата проекта, за които се говори в текста, на ироничните
употреби на думите и изразите мъдрец, здраве, врагове на науката и др. Не е възможно да има такова общуване.
Зад. 2. Може да се предложи на учениците да проверят как би изглеждало според двата проекта изречението Чета интересна книга с криминален сюжет. Според първия проект изречението ще е в този вид: Ин
кни с кри сю. Става ли ясна мисълта на говорещия? Ще бъде ли разбран от събеседника си? А какво трябва
да носи говорещият, за да „изрази“ тази своя мисъл според втория проект?
Зад. 3. Начетен – Който много е чел, учил, има големи познания; ерудиран.
Орязвам – скъсявам; изрязвам, отрязвам, подрязвам нещо.
Корозия – Разрушаване, разяждане на нещо; ерозия.
Простолюдие – мн. няма, ср. Събир. Обикн. членувано. Бедни и необразовани, безпросветни хора.
Як – силен, здрав.
Нарамя – слагам на рамо.
Зад. 4. Сравнението е по дадения модел. Целта е да се види, че има разлика и в изговора, и в морфемния
състав, и в лексикалното значение. Допълнително може да се коментира, че някои от думите се отнасят и към
различни части на речта.
Дума
картина

Изговор Морфемен състав
картина

Карт- (корен)
-ин- (наставка)
-а (окончание)

картинна картинна карт- (корен)
-ин- (наставка)

Лексикално значение

Допълнително:
Част на речта

1. Произведение на изобразителното изкуство, същ. име, ж. р.,
което е обикн. преносимо и има декоративно
ед. ч., нечл.
предназначение. 2. Кът от природата, който се
открива пред погледа от дадено място; изглед,
гледка, пейзаж.
1. Който се отнася до картина. 2. Който е съставен от или изпълнен с картини.

прил. име, ж. р.,
ед. ч., нечл.

-н- (наставка)
-а (окончание)
Зад. 5. Още едно н трябва да се добави в думите: конник, есенник, ценност, племенник, странно, пленник, военно, бременност, изменник.
Зад. 6.
Прил. име, ж. р., ед. ч.
Дума
С едно н
С двойно н
луна

лунна

есен

есенна

ухание

уханна

закон

законна

струна

струнна

революция

революционна

топлина

топлинна

аромат

ароматна

живопис

живописна

сезон

сезонна
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Зад. 7. Именик мн. -ци, м. Лице в деня, когато се празнува именният му ден.
именник мн. -ци, след числ. -ка, м. 1. Документ — формуляр, в който се вписват някои данни на лица, които постъпват в учебни заведения или на работа. 2. Истор. Средновековен ръкописен исторически паметник,
в който са описани обикн. биографиите на владетелите.
Зад. 8. зрЕлостта, закостенЯлостта, успЕли, задрЕмали, мрЯна, почернЕли, опустЕли, девЕтка, брашнЕн,
кафЯви
Зад. 9. Грешно са изписани: ношница вм. ноЩница, чорапогашник вм. чорапогаЩник, овощка вм. овоШка
Зад. 10. Г
Зад. 11. А
Зад. 12. Б
Зад. 13. След това посетихме езиковата академия, където трима професори седяха и обсъждаха как
да подобрят езика на своята страна. Изречението е сложно смесено изречение. Подчертаното изречение е
главно. Връзката между него и следващите прости изречения е местоименното наречие където, пред което се
поставя запетая. Следващите две прости изречения трима професори седяха и обсъждаха са свързани съчинително със съюз и, затова между тях не се пише запетая. Четвъртото просто изречение – как да подобрят
езика на своята страна, е подчинено допълнително на третото изречение обсъждаха, свързването е чрез
въпросителната дума как, запетая не се пише.
Зад. 14. Щеше да се осъществи – бъдеще време в миналото
Не бяха заплашили – минало предварително време

9. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА.
СЛЯТО, ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

• Да се припомнят основни правописни правила, свързани със слято, полуслято и разделно писане на думите.
• Да се развиват уменията за правилно изписване на сложните думи.
• Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
• Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват някои правописни правила, изведени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ. Целта е учениците да се включват максимално в учебния процес.
Текстът в началото на урочната статия е от научния стил и разширява познанията на учениците по въпроса за появата на човешките езици. Авторът – Торе Янсон, е шведски лингвист; работи в Калифорнийския
университет в Лос Анджелис и в Стокхолмския универеситет. Преподава латински и африкански езици в
Гьотеборгския университет. Публикува няколко книги и голям брой статии в областта на латинския език,
общото езикознание, фонетиката и африканските езици. Книгата му „Кратка история на езиците“ е издадена
на български през 2013 г.
Зад. 1. Резонанс Физ. Явление, при което се предизвикват принудителни звукови или механични трептения на дадено тяло под въздействието на външни трептения от друго тяло; сътрептение.
Горните дихателни пътища включват носната кухина, фаринкс, ларинкс.
Генетично родствени видове – видове, които са свързани по произход; родствени.
Зад. 2. Как се появяват езиците; тезата е посочена във втория абзац.
Зад. 3. Трите признака са: висока усложненост, променливост и приспособимост. Примерите са посочени
в 3. – 5. абзац.
Зад. 4. За въпроса кога са възникнали езиците, както става ясно от първия абзац.
Зад. 5. Тъй като толкова много генетично родствени видове произвеждат звуци по подобен начин,
най-вероятно и предците на човека са го правили много преди появата на нашия вид.
5.1. най-вероятно
5.2. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено за причина; запетаята отделя подчиненото
и главното изречение.
Зад. 6. Еднозначен – пише се слято, защото двете основи в сложното прилагателно име не са равноправни;
по-сложен – пише се полуслято, защото това е сравнителна степен на прилагателно име; най-силно – пише се
полуслято, защото това е превъзходна степен на наречие; неограничен – слято, частица не се пише слято с минало
страдателно причастие; тридесет-четиридесет – полуслято, двете основи са равноправни, показва приблизителност; остроумни – пише се слято, защото двете основи в сложното прилагателно име не са равноправни.
Зад. 7. А
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Зад. 8. В
Зад. 9. Г
Зад. 10. А
Зад. 11. 30-минутната продукция „Море на вятъра“ е първата по рода си българска лента, която представя проблемите с пластмасовите изделия за еднократна употреба и драматичните последици върху околната
среда и в частност върху Черно море, които те причиняват. Филмът представя 300-километровото пътуване
и приключенията на двама сърфисти, които с личния си пример искат да покажат, че е възможен живот с
по-малко пластмаса. Продуцентът споделя, че по време на снимките е трябвало да преодолеят много предизвикателства и непредвидени обстоятелства, причинени от вятъра. Но всичко е завършило успешно благодарение на невероятно сплотения екип.

10. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОПИСНАТА НОРМА.
УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят основни правописни правила, свързани с употребата на главни и малки букви.
Да се развиват уменията за правилно изписване на думите.
Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват някои правописни правила, изведени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
В началото на урочната статия са подбрани два текста със справочен характер – първият от енциклопедия,
а вторият е от речник на чуждите думи. Общото между двата текста е, че обясняват две названия, съвпадащи
по звуков състав: първото е собствено име на град, а второто е същ. нарицателно име. Общото е, че името на
града се е превърнало в нарицателно за дадено явление от обществения живот. По някакъв начин тези текстове продължават темата за произхода и развитието на езиците, подхваната в предходната урочна статия.
Зад. 1. За появата на думата тарифа се говори във втория абзац на текста. Произход на думата – от испански. Други примери за употребата ѝ: митническа тарифа; намалена тарифа; тарифата на такситата и др.
Зад. 2. Целта на задачата е да се обясни употребата на главни букви в текста и да се припомнят основни
правила за употреба на главни букви, може да се използва информацията в рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Зад. 3. Прилагателните имена са образувани от собствени имена с помощта на наставка -ски – Гибралтар
+ -ски; Европа + -ски. Когато такива прилагателни имена са първа част от собствено име, те се пишат с главна
буква, например Пиренейският полуостров, Атлантическият океан, Гибралтарският проток; в останалите случаи се изписват с малка буква – средиземноморски остров.
Зад. 4. Да се дадат допълнителни примери за илюстрация на групите собствени названия, посочени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ. Целта е учениците да се включват максимално в учебния процес.
Зад. 5. А) Прилагателните имена, образувани от собствени имена с наставки -ов, -ев, -ин, изразяват притежание и се пишат с главни букви – Ботева любов; когато са образувани с наставка -ски, те не изразяват
притежание, а качествена характеристика и затова се пишат с малка буква – ботевска любов. Б) в първия
пример прилагателното е написано с главна буква, защото е първата дума от собствено име на институция;
В) първият пример се отнася до името на литературния герой на А. Константинов, във втория пример името
на литературния герой е употребено като същ. нар., с което се прави качествена характеристика; Г) първата
употреба е за означаване на астрономическия обект и затова думата е изписана с главна буква, във втория
случай думата е употребена като същ. нар. име.
Зад. 6. А
Зад. 7. Г
Зад. 8. а) Само на 3 км от крайграничния град Крива паланка, Република Северна Македония, в полите
на планината Осогово в местността Бабин дол е разположен живописният манастир „Свети Йоаким Осоговски“. б) Според оскъдните исторически сведения Волжка България е основана от хан Котраг през VII век,
приблизително по същото време, когато неговият брат Аспарух полага основите на Дунавска България. в)
Около 1400 г. пр. Хр. микенците завладяват островите Крит, Родос и Кипър, основават колонии по Егейското
крайбрежие, търгуват по цялото Средиземноморие и побеждават в легендарната Троянска война.
Зад. 9. Иван Вазов – Иван-Вазов (роман), иванвазовски (патриотизъм)
Кирил и Методий – Кирило-Методиево (дело), кирило-методиевска (мисия) – и в този случай се пише
полуслято, защото двете основи са равноправни.
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Отец Паисий – Отец-Паисиева (история), отецпаисиевски (плам)
Крали Марко – Крали-Марков (кон), кралимарковска (сила)
Бай Ганьо – Бай-Ганьова (постъпка), байганьовска (постъпка)
Елин Пелин – Елин-Пелинов (разказ), елинпелиновски (хумор)
Дон Жуан – Дон-Жуанова (слабост), донжуановско (поведение)
Зад. 10. Б
Зад. 11. Хората винаги са се питали какво има сред звездите в Космоса. Нашата планета Земя е част от
астрономическите обекти, влизащи в Слънчевата система. Четирите вътрешни планети (Меркурий, Венера,
Земя и Марс) са по-малки и са определяни като планети от земен тип. Те са съставени главно от скали и метали. Четирите външни планети (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) се наричат газови гиганти. Те са по-масивни
и са съставени предимно от водород и хелий. Сравнително големи тела в орбита около планетите се наричат
спътници, понякога още „луни“, по името на Луната — естествения спътник на Земята.
Най-горещата планета в Слънчевата система е Венера. Там средната температура е 460 градуса по целзий.
От цялата Слънчева система най-голяма е вероятността за наличие на живот на Марс. През 1986 г. НАСА
открива фосили, запазили микроскопични живи организми от разцвета на Червената планета.

11. ПРАВОПИСНИ НОРМИ
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят още правописни правила и да се отработи тяхното прилагане.
Да се развиват уменията за правилно изписване на думите.
Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се изпълняват комуникативни и предкомуникативни
задачи, за да се развиват и комуникативните, и езиковите умения на учениците. Началният текст е на историческа тема, от научния стил и не би трябвало да затрудни учениците.
Зад. 1. Регентство мн. няма, ср. 1. Полит. Форма на временно управление на монархическа държава при
непълнолетие на престолонаследника или при продължително боледуване, дълго отсъствие или абдикация
на монарха, при която функциите на държавен глава се изпълняват от регент или регентски съвет. 2. Полит.
Регент или регентски съвет, упълномощени да изпълняват функциите на държавен глава при такава форма
на управление.
Думата е от латински през немски език.
Зад. 2. Числата в скоби посочват годините на управление, на царуване.
2.1. 1197 – хиляда сто деветдесет и седем, 1207 – хиляда двеста и седем, 1218 – хиляда двеста и осемнадесет. Препоръчително е да се припомнят правилата за изписване на сложни числителни имена и на думите,
образувани с тях.
2.2. Информацията за отговора се съдържа във втория абзац на рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Зад. 3. В
Зад. 4. Авторът не е сигурен в тази информация, това е неговото предположение за името.
Зад. 5. Първи пример: Знае се, че Калоян е имал син – момчето на царя, както пише в едно писмо на
архиепископ Василий до папа Инокентий Трети, се е казвало или Витлеем, или Василий (по-вероятно е
второто име) и още през 1203 г. е било изпратено да получи латинско образование в Рим. Втори пример:
Казаното дотук показва, че въпросът за престолонаследието при цар Калоян вероятно или не е бил решен,
или пък е изглеждал по различен начин в сравнение с традиционната представа за едва ли не „запазеното“
място на Иван Асен Втори в историографията, популярните четива, историческите романи и т.н.
Зад. 6. надделява – правило за изписване на морфемите и кога се пишат две еднакви съгласни; племенник
– правило за писане на двойно н; възцаряването – правило за изписване на морфемите; по-вероятно – правило за полуслято писане на частица по в степените за сравнение; съвременник – правило за писане на двойно
н; дотук – правилото за слято, полуслято и разделно писане; престолонаследието – правилото за слято,
полуслято и разделно писане; традиционната – правило за писане на двойно н; неустановения – правилото
за слято и разделно писане на частица не; във – правило за удвояване на предлог в.
Зад. 7. Теодор-Петър – в случая и двете имена са лични, т.е. основите са равноправни и затова думата
се пише полуслято; Иван Асен II – второто име се възприема като фамилно име (Иван от династията на
Асеневци), т.е. двете основи не са равноправни – едното име е лично, а другото фамилно, пишат се разделно.
Зад. 8. А
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Зад. 9. В
Зад. 10. Б
Зад. 11. С развитието на световната компютърна мрежа и неизбежната ѝ комерсиализация в ежедневието
на хората се появиха множество нови понятия – електронна търговия, електронен бизнес, електронна услуга и електронно обучение. Те придобиват все по-голяма популярност в съвременното общество.
В Националната стратегия за електронна търговия, одобрена от Министерския съвет на Република България, е формулирано определението за е-търговия.
Някои хора не могат да разграничават е-търговия и е-бизнес. Казано накратко – е-бизнесът е повече от
е-търговия. При е-бизнеса технологиите не се използват само за продажби (което е основно за е-търговията),
а за да се подобрят ефективността, производителността и да се намалят разходите.
Зад. 12. В кавички са поставени думи и изрази, употребени преносно: „запазеното“, „пазели“, „стария
Асен“.
Зад. 13. чрез курсив – момчето на царя
Зад. 14. Информацията в скоби има допълваща, доуточняваща функция.
Зад. 15. Образование мн. -ия, ср. 1. Придобиване на научни знания. 2. Обикн. със съгл. опред. Сбор от
научни знания, получени чрез системно обучение в определена област.
Образувание мн. -ия, ср. Нещо, което се е образувало, създало.
15.1. Думите са пароними.
15.2. Примерни изречения: Разгледахме с особен интерес необикновеното природно образувание. Завърших средното си образование в родния си град.

12. ПРАВОПИСНИ НОРМИ. ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА № 1
Цели на урока

•
•
•
•

Да се затвърждават знанията за правописните правила и да се отработи тяхното прилагане.
Да се развиват уменията за правилно изписване на думите.
Да се разпознават правописни грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урочната статия е оформена като тест, включващ текст, комуникативни и предкомуникативни задачи.
Началният текст е по-голям по обем, но е достъпен за учениците.
Зад. 1. Б
Зад. 2. В
Зад. 3. А
Зад. 4. В
Зад. 5. Връзвали – вържа
Зад. 6. А; правилното изписване е отвращение.
Зад. 7. Гневен, но гняв.
Зад. 8. Г.
Зад. 9. Правилните форми са: преписвам; приписа. А, стига вече, трети път преписвам това заявление!
Сгреши, когато му приписа качества, които той не притежава!
Зад. 10. Думата е сложно същ. име; пише се слято, защото първата основа е подчинена, а втората – главна.
Зад. 11. Г. В изречението е използвана непознатата дума стифадор м. Координатор и организатор на товаро-разтоварните операции на пристанищата.
Зад. 12. Кръводарител – думата е сложно същ. име; пише се слято, защото първата основа е подчинена,
а втората – главна.
Пролетно-летен – думата е сложно прил. име; пише се полуслято, защото двете основи са равноправни (главни).
Тв програма – пише се разделно, защото подчинената основа е буквено съкращение.
Зад. 13. Б Ново село
Зад. 14. Б
Зад. 15. В
Зад. 16. Йорго си помисли, че името на селото, Суха река, е много неуместно, защото сутринта заваля
проливен дъжд, придружен с гръмотевици. Той не можа да стигне до Бодльо – едно сиво-черно прасенце,
мършаво и недохранено.

29

13. ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА.
ЧЛЕНУВАНЕ НА ИМЕНАТА (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят граматичните правила при членуване на имената и да се отработи тяхното прилагане.
Да се развиват уменията за правилно членуване на думите.
Да се разпознават граматични грешки и да се редактират.
Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Художественият текст в началото е от съвременен млад автор. Мария Женет е псевдоним на испанската
журналистка и писателка Мария Астудило Монтеро (1983 г.). Романът, от който е взет откъсът, е издаден на
български език през 2017 г.
Зад. 1. Игрословица ж. Вид задача за забава, при която се изпълват с думи квадратчета в определен ред.
Кльощав прил. Разг Който е със слабо, мършаво тяло.
Мотриса ж. Самодвижещ се по релсов път вагон, който тегли други вагони (ремаркета), снабден с
електрически двигател или с двигател с вътрешно горене, използван главно за превозване на пътници.
Повелявам гл. Книж. Отправям повеля, заповед към някого, обикн. подчинен; заповядвам.
изнизвам се гл. Отминават един след друг.
Зад. 2. На перона на дванайсета линия на метрото в Париж и по-точно на площад „Конкорд“; действието
се развива през деня.
Зад. 3. Вероятно е служител от охранителна полиция; аргументи: следи на камерите какво се случва,
мисълта му, служебният ми дълг повеляваше да събера повече информация.
Зад. 4. За цвета на очите; използва глагола изглежда, с който изказва предположение; не посочва точния
цвят на очите, а само ги определя като тъмни.
Зад. 5. Примерите се използват, за да се припомни кога имената от м. р. се членуват с пълен и кога – с
кратък член, както и за двойно т при членуване на имена от ж. р.
Зад. 6. А. Вярната форма е огнярЯ.
Зад. 7. Г.
Зад. 8. А) Резерватът; втория; площта; наситеността; Б) Българската национална телевизия; проекта, дейността; В) мащабността, директорът, Районната противопожарна служба.
Зад. 9. С израза цветна слепота (или „цветна слепота“) се обозначава невъзможността да се види разликата между определени цветове, макар че цветът все пак се вижда. Но пълна цветна слепота – състояние, в
което всичко се вижда в черно-бели нюанси, е рядкост за офталмологията. Понякога като синоним се използва думата далтонизъм, въпреки че терминът означава точно определен вид цветна слепота. Далтонизмът е
частен случай на цветната слепота по отношение на зеления цвят. Терминът произлиза от името на английския химик Джон Далтон, който сам страда от това зрително нарушение и първи го описва.
Зад. 10. Zoom; от англ. език, където едно от значенията ѝ е обектив с променливо фокусно разстояние;
може да се замени с думите увеличаване, приближаване.
Зад. 11. Химикал м. (гр.). Получено по химически път вещество, което се използва в производството
и практиката.
химикалка ж. Приспособление за писане, в което се поставя химикал.
Сравнение: двете думи имат различно значение; и двете са същ. имена, но от различен род; във втората
дума има допълнителна наставка -к-.
Зад. 12. Плочки, ветреца, влакчета, слабичка, хартийка, кошче, кльощавка, бледичка, влакче. С една част
от умалителните се назовават малки предмети, а с друга част (виж прилагателните имена) се изразява и някакво отношение – симпатия, смекчаване на недостатък.

14. ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА.
УПОТРЕБА НА МЕСТОИМЕНИЯТА (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

• Да се припомнят граматичните правила при употреба на местоименията и да се отработи тяхното прилагане.
• Да се развиват уменията за правилна употреба на местоименията.
• Да се разпознават граматични грешки и да се редактират.
• Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.
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УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват някои правописни правила, изведени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Началният текст е взет от енциклопедия и е от научния стил.
Зад. 1. Морфология на кристалите — дял на кристалографията и минералогията, анализиращ формата и
вътрешната структура на кристалите; морфология на клетката – дял от биологията, който изучава строежа
и формите на клетката в живите организми; морфология на човека – дял от биологията, който изучава строежа на човешкия организъм.
Зад. 2. Нужната информация се намира в рубриката ПРИПОМНЯМ СИ на с. 47.
Зад. 3. Г; колкото – относително местоимение за количество; негов – притежателно местоимение; ѝ – кратка форма на лично (казах ѝ) или на притежателно (майка ѝ) местоимение.
Зад. 4. Смисълът е да не казваме на другите онова, което самите ние не искаме да чуем. Развива се умението за формулиране на теза и аргументирането ѝ.
4.1. всяка – обобщително мест.; която – относително мест.; някому – лично мест.; себе си – възвратно лично мест.; ти – лично местоим., кратка форма; се – възвратно лично мест.; я – лично местоим., кратка форма.
4.2. някому = на някого
Зад. 5. А) него, своето, няколко; Б) чиито, своите; В) когото, чиито; Г) някои, ѝ.
Зад. 6. Възможни са различни варианти при съставяне, например: А) През парка мина момиче, чиито руси
коси вятърът развяваше. Б) От неправителствената организация съобщиха, че ще следят пътя на проектозакона, който първо ще обсъдят членовете на правната комисия. В) На специална церемония наградата получи
професор Здравков, чиито открития са международно признати.
Зад. 7. Г.
Зад. 8. 8.1. Г); 8.2. В (момчето – то); 8.3. Г (дуетът – му).
Зад. 9. Препоръчително е при редактирането да се обсъдят и промените, които настъпват в пунктуацията
на изреченията.
Реката, по която се движат много товарни кораби, е покрита с гъста мъгла.
Занесох компютъра, нуждаещ се от ремонт, в сервиза.
Само с думи, които нищо не значат, няма да заличиш впечатлението от постъпките си.
От колата, която се движеше с непозволена скорост, се чуваше шумна музика.

15. ПРИЛАГАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА НОРМА.
УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ФОРМИ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

• Да се припомнят граматичните правила при употреба на различни глаголни форми (лични и нелични) и
да се отработи тяхното прилагане.
• Да се развиват уменията за правилна употреба на различни глаголни форми.
• Да се разпознават граматични грешки и да се редактират.
• Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът се организира на практическа основа, като се използват някои правописни правила, изведени в
рубриката ПРИПОМНЯМ СИ.
Текстът в началото на урочната статия има научнопопулярен характер. Той съдържа информация, която е
не само любопитна, но може и да е полезна за единадесетокласниците. По преценка на учителя текстът може
да стане отправна точка и за дискусии.
Зад. 1. Текстът може да е предназначен за медийната сфера, тъй като представя твърде обща, а не специализирана информация по достъпен за широка аудитория начин.
Зад. 2. Отговорите може да са най-различни, защото става дума за субективните усещания и преценка на
учениците.
Зад. 3. Тук също може да има различни варианти, например 1) любопитни факти за паметта и запомнянето; 2) връзката между тялото и емоциите на човека; 3) източниците на щастие.
Зад. 4. Отговорите може да са най-различни, защото става дума за субективните усещания и преценка на
учениците.
Зад. 5. Най-важният източник на щастие за едно дете са неговото семейство и близките му прияте31

ли. Подлогът и сказуемото в изречението се съгласуват по лице и число.
Зад. 6. Б
Зад. 7. Г
Зад. 8. Възможни редакции: А) Един от служителите на автогарата забелязал съмнителния пакет и
се обадил в полицията.; Б) Ако всички хора обединим усилията си и работим всеотдайно, ще променим средата, в която живеем.; В) Най-малкият им внук се разбира с възрастните в махалата и често им помага.
Г) Усвоявайки двете техники – четивна и писмена, ученикът се вписва в групата на вече грамотните хора.
Зад. 9. А) отглеждали, били известен, споделили; Б) мислим, справим, съгласна; В) добра, мила, търпелива, неучтива, груба, разсеяна; Г) заета, говорите, определили, обсъдим.
Зад. 10. В творчеството на писателя основна тема са животът и битът на селяните.
Зад. 11. А) Хубавата книга променя живота на човека, давайки му възможност за известно време да се
отклони от тягостните мисли.
Б) Господине, в своята книга сте написали, че чертите на лицето показват темперамента на човек и ние
можем още при първата среща да отгатнем характера на всеки. Бихте ли разяснили този въпрос?
В) Всяка вечер двамата ходели на брега, взирали се в хоризонта и вълните, бушуващи сърдито, но така и
не дочакали връщането на своя син.
Г) Госпожо директор, вие сте ходили на проверка, но не сте ни уведомили за това. Моля Ви да ни информирате предварително за намеренията си.

16. ГРАМАТИЧНИ НОРМИ. ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА
Цели на урока

• Да се припомни правилото за употреба на бройна форма.
• Да се припомнят и отработят на практика граматичните правила при употреба на различни глаголни форми (лични и нелични) и на местоимения, както и правилата за членуване на имената.
• Да се разпознават граматични грешки и да се редактират.
• Да се развиват уменията за четене с разбиране и използване на информацията от прочетения текст за
решаване на комуникативни задачи.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът е изцяло ориентиран към езиковата и комуникативната практика. Правилото за употреба на бройна форма е изведено в рубриката ПРИПОМНЯМ СИ. В началото е даден медиен текст, с който са свързани
една част от задачите по-нататък.
Зад. 1. Посочените тук значения на думите са според Речник на българския език, подготвен от Института
за български език (https://ibl.bas.bg/rbe). Може да се коментира с кое от значенията си са употребени думите
в конкретния контекст и да се постави допълнителна задача за съставяне на изречения, в които думата да се
използва с друго свое значение.
хлапе ср. Разг. 1. Малко момче или момиче под 10 години; дете. 2. Пренебр. Млад, неопитен човек.
машинария ж. 1. Само ед. Събир. Много машини, уреди, автомати, събрани заедно на едно място. 2.
Обикн. мн. Много машинни части или повредени, развалени и разглобени машини, струпани на едно място.
едновремешен прил. Разг. 1. Който е бил, е съществувал в миналото, едно време, отдавна; някогашен,
отдавнашен. 2. Като същ. Едновремешното ср. Всичко, което е било едно време, което е съществувало в
миналото, отдавна.
От бележката разг. е ясно, че тези думи се употребяват в неофициално общуване или, както е в случая, за
постигане на стилистичен ефект.
Зад. 2. Думата е употребена с второто си, преносно значение. Може да се замести със старинността или
очарованието, защото авторът споделя, че като дете е омагьосан от старите машини.
Зад. 3. Текстът е предназначен за медийната сфера. Аргументи в подкрепа на това твърдение: оформен е
като репортаж; текстът информира, но и въздейства; предназначен е за широка аудитория и предлага информация, любопитна за много хора.
3.1. Водеща функция на текста е функцията да въздейства, да развълнува аудиторията. Езикови средства
за постигане на тази функция: разговорни думи и изрази (хлапе, едновремешните машинарии, откъдето
намери, да ги завлече, са заминали историите), реторични въпроси (Има всичко за руските или немските
радиа, но защо не е така и с „Респром“? Наистина ли никой никъде не събира иновациите, които са били
създавани тук, в България? Ами къде тогава са заминали историите на инженери и ентусиасти, на поколения изобретатели?), преносни употреби (омагьосан, патината, заравя се да търси повече информация,
да гледаме и в бъдещето), употреба на притежателно местоимение за 1 л., мн. ч. (нашият млад домакин),
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остарели форми (бидейки), сравнение (хора като Джон Атанасов), употреба на многоточието като пунктуационен знак, създаващо ефекта за недоизказаност.
3.2. Част от репортаж.
Зад. 4. Проблемът е формулиран в изречението: Никъде не може да се намери подробна и систематизирана информация за българските технологии от миналото. То е поставено в центъра на текста, така
смислово привлича и предходната, и следващата след него информация.
Зад. 5. Първа дума от собственото име (затова е употребена главна буква) на конкретен обект, в случая
това е наименованието на конкретно училище (затова е членувано).
Зад. 6. Тъй като от малък обича книгите, такава е и първата му работа – избира да се захване с уличен щанд, където да ги среща и изпраща… Буквално се говори за книгите, но се имат предвид хората, които
обичат, търсят, четат тези книги.
Зад. 7. Грешката е в употребата на деепричастието попадайки.
Зад. 8. Б
Зад. 9. Б
Зад. 10. В
Зад. 11. а) то; б) автобуса, пътници; в) който, когото, със, своя; г) свой, я
Зад. 12. А) След посещението си при личния лекар мъжът се обадил на дъщеря си и с линейка е транспортиран до болница.
Б) През пролетта на 1991 г. Законът за реституцията оставя музея без дом, като се изгубват ценни
архивни документи.
В) С десетте награди в техническите категории, спечелени миналата седмица, общият брой на отличията за сериала „Игра на тронове“ стана 12.
Зад. 13. А) експерти, дейността, Учебния, Националния; Б) кого, музея, чиито; В) спечелили, демонстрирали, креативността, посетили, подписали, обявена, конкурса.

17. – 18. ПРИЛАГАНЕ НА ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА.
ПУНКТУАЦИЯ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

• Да се прилага пунктуационната норма в писмената реч.
• Да се откриват, коментират и редактират пунктуационни грешки в простото изречение.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от изречение и от текст.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Първите четири задачи са насочени към разбиране на публицистичен текст и обработване на информация
от него, за да се изпълнят комуникативни задачи.
Зад. 1. Защото се определят от пет водни течения.
Зад. 2. Бедна на хранителни вещества; изключително чиста и поразително синя.
Зад. 3. Информацията се съдържа във втората половина на втория абзац.
Зад. 4. Б)
Зад. 5. – Преобладават прости, съобщителни изречения; например всяко изречение в първия абзац; функцията на текста е информативна и най-подходящи са този вид изречения.
Зад. 6. – Границите на това море са неясни, определени не от земни масиви, а от пет главни течения,
въртящи се по часовниковата стрелка около Бермуда.
Първата запетая отделя еднородни части, свързани безсъюзно; втората запетая отделя еднородни части, в
които има противопоставителен съюз а (не от..., а от...) и затова е поставена втората запетая. Третата запетая
отделя обособена част.
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Зад. 7.
Прости изречения с обособени части

Прости изречения с еднородни части

И това е в регион на Атлантическия океан,
Границите на това море са неясни, опнаречен Саргасово море, заради плаващо во- ределени не от земни масиви, а от пет
дорасло, познато като саргасум.
главни течения, въртящи се по часовниковата стрелка около Бермуда. Далеч от
Саргасово море – част от огромния водовър- всяка суша, водите му са бедни на хратеж Северноатлантическо кръгово течение,
нителни вещества, изключително чисти
често описвано и като океанска пустиня – и
и поразително сини.
би изглеждало като пустиня.
В преплетените им клонки се крият,
Границите на това море са неясни, опредехранейки се от тях, ларвите и подралени не от земни масиви, а от пет главни те- стващите екземпляри на повече от сто
чения, въртящи се по часовниковата стрелка вида риби, наскоро излюпили се морски
около Бермуда. Далеч от всяка суша, водите костенурки, морски кончета, крабове,
му са бедни на хранителни вещества, изклю- скариди, охлюви.
чително чисти и поразително сини.
Рибите и костенурките намират изобилВ преплетените им клонки се крият, хранейки на храна сред саргасовите водорасли.
се от тях, ларвите и подрастващите екземпляри на повече от сто вида риби, наскоро излю- Тропически птици, рибарки, рибояди и
пили се морски костенурки, морски кончета, други птици гнездят върху саргасовите
крабове, скариди, охлюви.
килими.

Особености в
пунктуацията
• Обособените
части се ограждат
със запетаи, когато са в средата на
изречението. Ако
са в началото, запетая се пише след
обособената част.
Ако обособената
част е в края на
изречението, запетая се пише пред
нея.
• Еднородните
части се отделят
една от друга със
запетая.

Зад. 8.
8.1. запетаята отделя вметнат израз;
8.2. обобщаваща дума;
8.3. тирето отделя еднородни части, които уточняват смисъла на обобщаващата дума, в случая – хищници; тирето може да се замени с двоеточие
Зад. 9. В)
Зад. 10. Г)
Зад. 11. По небето тежко и бавно лазеха и се разпокъсваха дебели, дрипави, влажни и мрачни зимни
облаци, над които прозираха късове от също тъй замислено и студено синьо небе. Земята тънеше в кал и
влага. Мъртви и покрусени се тъмнееха пръснатите пейзажи на села, речища, далечни гори и планини. По
полето лъщяха големи локви, мътни, студени и оцъклени като мъртвешки очи.
11.2. Еднородните части са подчертани с една черта, а обособените – с две черти. В последното изречение – в обособената част има и еднородни части – мътни, студени и оцъклени.
11.3. Припомнят се правилата за отделяне на еднородни и на обособени части.
11.4. Първата запетая може да се замени с тире, защото отделя обособена част, в която вече има употребени запетаи за отделяне на еднородните части.
Зад. 12. – Скъпи приятели, искам да ви поканя на едно събитие, определящо гражданската ни позиция.
Става дума за мирна демонстрация. Ще се съберем пред Народното събрание в 18 часа, за да изразим несъгласието си със закона, подкрепящ застрояването на нашето Черноморие.
Надявам се да бъдем много, да сме на висотата на гражданското ни самосъзнание, организирани, без
провокативни действия.
Елате, ще има и артистични прояви.
Зад. 13. Всички, естествено, одобрихме идеята за парти на морския бряг. – подчертаната дума е вметната и се отделя със запетая. В първото изречение чрез думата естествено говорещият показва, че за него
няма изненада в информацията, която се съобщава, очаквал е да е така. В другото изречение същата дума е
определение и не се отделя със запетая. Чрез естествено се характеризира нюансът на русия цвят.
Градът изглежда притихнал под галещата топлина на есенното слънце. – Подчертаната дума е сказуемо, а същата дума в другото изречение – вметната дума и се отделя със запетая. Чрез вметнатата част се
уточнява отношението на говорещия към съобщаваната информация.
Зад. 14.
а) Всички оферти, подадени след крайния срок, не бяха разгледани от комисията.
б) Всеки, разбира се, сам ще прецени как трябва да постъпи в случаи като този.
в) Смятам, че тази книга, първо, е много интересна, второ, написана е увлекателно и трето, съдържа ценни
идеи.
Зад. 15. – примерни варианти:
а) Поляните около хижата, които доскоро бяха неприветливи и голи, сега зеленееха и пъстрееха от малки
цветчета.
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б) Домакинът остави госта си сам, като му даде възможност да огледа спокойно всичко – стаята, бюрото,
книгите.
Работата по проект следва посочения в учебника алгоритъм за подготовка на писмен аргументативен
текст, който може да се създаде в домашни условия. Необходимо е да се отдели време в подходящ следващ час
за проверка и вероятна оценка на някои текстове, придружени от коментар на ученици и учител.

19. – 20. ПРИЛАГАНЕ НА ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА.
ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ (ЕЗИКОВ ПРАКТИКУМ)
Цели на урока

•
•
•
•

Да се припомнят правилата за пунктуация в сложното изречение.
Да се усъвършенстват уменията да се прилага пунктуационната норма в писмената реч.
Да се откриват, коментират и редактират пунктуационни грешки в сложното изречение.
Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от два текста.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Първите шест задачи имат за цел да проверят осмислянето на двата текста и да насочат към извличане и
обработване на информация от него.
Зад. 1. И в двата текста се говори за средства, които улесняват живота на незрящите хора.
Зад. 2. Двата израза са синоними.
Зад. 3. възприятието чрез докосване
Зад. 4. Тънък слой от нещо.
Зад. 5. Символиката е посочена в първия абзац на текста, а сигналите – в третия абзац.
Зад. 6. Информативна.
Зад. 7. Преобладават сложни изречения; например Изследователите дори мечтаят в бъдеще информациите, които са получени чрез хаптично възприятие, да се предават по интернет. Белият бастун е признат като знак за тежко зрително увреждане, като символ за самостоятелността на хората без зрение
и като защитно средство в уличното движение на всички страни в света.
Зад. 8.1. Сложно съставно изречение
8.2. Първото изречение, което е и главно, е разкъсано от второто изречение: Така един незрящ клиент …
би могъл да разбере още докато поръчва дали вълненият пуловер например ще го боде.
8.3. така един незрящ клиент би могъл да разбере – главно,
още докато поръчва – подчинено обстоятелствено за време
дали вълненият пуловер например ще го боде – подчинено допълнително.
8.4. докато, дали
8.5. Да се обърне внимание, че пред докато не се пише запетая, тъй като има уточняващо наречие.
Зад. 9. Изречението е сложно съставно с подчинено допълнително изречение, а двете прости изречения
са свързани с еднократно употребен подчинителен съюз да.
Зад. 10 – Ако близо до пътя стои човек с бял бастун, има няколко признака, по които околните могат
да се ориентират какво действие иска да предприеме той.
Ако бастунът е вертикално изнесен напред, това означава, че собственикът му възнамерява да пресича и очаква водачите да спрат, за да премине улицата безопасно.
Ако пък бастунът е вертикално вдигнат на нивото на очите, значи има някакъв проблем и човекът се
нуждае от помощ.
10.1. Първото изречение е сложно съставно с 4 прости изречения в състава му; второто – сложно смесено
с 6 прости изречения в състава му; третото – сложно смесено с 3 прости изречения в състава му.
Зад. 11. В
Зад. 12. Г
Зад. 13. В
Зад. 14 – Докато седи на терасата, неочаквано Елисавета чува, че звънецът, скрит в плашилото, дрънчи.
След това тя го чува още два пъти и се притеснява, защото често си е мислела, че когато е сама, може да дойдат крадци. „Трябва да е куче“ — минава ѝ през ума, решавайки да го прогони. Тези гладни животни според
нея правят големи пакости, понеже събарят повече грозде, отколкото могат да изядат.
Зад. 15.
а) Гологлав, висок и строен, той стоеше на скалата и наблюдаваше морето, оставайки неподвижен, сякаш
шепнеше молитва.
б) Когато човек не може да се справи сам, не трябва да се тика там, дето не му е работа.
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в) В последната информация, получена по телефона преди десет минути, се уточняват размерите на бедствието, а броят на жертвите ще стане ясен едва когато бъде потушен пожарът.
г) Всичко приключи благополучно и струва ми се, без особени усложнения.
д) Отборът се появи в следния състав: Младенов, Петров, Овчарова, и спечели състезанието.
е) В кабинета беше известният писател Василев – той е състудент на нашия директор, с когото се познаваме от десетина години./ В кабинета беше известният писател Василев (той е състудент на нашия директор),
с когото се познаваме от десетина години.
Зад. 16 – Например удивление, учудване, недоумение.
Зад. 17.
17.1. Едни от тях, разочаровани от това, че народът не посрещна своите синове с такова също самоотвержение, с каквото те отиваха на заколение, заключиха, че народът още не е готов нито за бунт, нито за свобода,
други, доволни от това, че светата кръв на нашите мъченици реши църковния въпрос и даде повод да се пръсне слух, че на българския народ ще се дадат някакви дуалистични правдини, повярваха, че само чрез просвещението или, по-общо да кажем, чрез мирния прогрес ще могат да извлекат народа из тинята на робството, а
трети, на които съвестта и убежденията в много отношения приличат на гол кожух, който в дъждовно време
се обръща с козината навън, уплашени от преследванията на румънското правителство, скриха се в своите
кантори и дюкяни и захванаха да приказват за своя отминал патриотизъм.
17.2. Авторът иронизира поведението на псевдопатриотите, критикува тяхната страхливост и нагаждачество.
17.3. Самоотвержение – самоотверженост; заколение – на сигурна смърт, гибел; заключиха – направиха
заключение; света кръв – святата кръв; дюкян – магазин или занаятчийска работилница.

21. ПРИЛАГАНЕ НА ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА
Цели на урока

• Да се прилага пунктуационната норма в писмената реч.
• Да се обобщят пунктуационните правила в простото и в сложното изречение.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от два текста.

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Първите пет задачи изискват осмисляне на двата текста и обработване на информация от тях за изпълнение на комуникативни задачи.
Зад. 1. И в двата текста става дума за нуждата от добро настроение и как да се постигне то.
Зад. 2. В
Зад. 3. Посочени са още в първото изречение.
Зад. 4. Чрез шопинг – пазаруване.
Зад. 5. Б
Зад. 6. Например начин – метод за повишаване на настроението – шопинг; доброто настроение – хубавото настроение – настроение в позитивната гама на чувствата; повишаване на настроението – ще
повдигнат духа, емоционален спад – стрес и др.
Зад. 7. сложни изречения
7.1. и двата текста информират
7.2. тъй като в текстовете се посочват някакви зависимости и причинно-следствени връзки, в тях се употребяват сложни съставни изречения
Зад. 8.
8.1. Например: В най-добрия случай това е умората в края на скучен ден и тя отзвучава със съня.
8.2. Двете изречения са самостойни (равноправни), свързани със съчинителен съюз и, не се пише запетая.
Зад. 9.
9.1. Главното изречение е подчертано: При онези, които в началото започнат да вършат на него някаква
случайна дейност, напомняща за работната среда, радостта от покупката бързо се изпарява.
9.2. Подчиненото изречение разкъсва главното изречение, то е подчинено определително.
9.3. Със съюзната дума които.
9.4. Втората и третата запетая ограждат обособена част в подчиненото изречение, а в същото време третата отделя подчиненото изречение.
Зад. 10.
Най-доброто средство за поддържане на хубаво настроение през целия ден е да започваме деня с грижа за себе си – вътрешна усмивка, гимнастика, освежителен душ, хранителна закуска, обличане на удобни, красиви и чисти дрехи.
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В такива дни човек е изкушен да оправи настроението си с шопинг, като се надява, че един хубав компютър, смартфон или таблет ще повдигнат духа му.
10.1. Защото отношенията между съставящите ги прости изречения са подчинителни.
10.2. Първото съдържа две прости изречения, а второто – четири.
10.3. В първото – да; във второто – да, като, че.
10.4. Първото е сложно съставно с подчинено подложно, второто – с две подчинени допълнителни и едно
подчинено обстоятелствено изречение.
10.5. Еднородните части са подчертани в изреченията.
Зад. 11.
11.1. Запетаите отделят еднородни части, свързани безсъюзно.
11.2. Например: Понякога всичко върви наопаки, когато има стрес на работното място, конфликти в
семейството, неуспехи в спорта.
Зад. 12. Днес през целия ден си тананикам една песен, на която съм забравил думите, но знам, че започваше с „Лято, лято...“. Ако я чуя, сигурно ще се сетя. Защо ли точно тя ми се върти в главата, не знам. Може
би, защото искам по-скоро да дойде лятото.

22. ПРИЛАГАНЕ НА ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА. ПОДГОТОВКА
ЗА КОНТРОЛНА РАБОТА
Цели на урока

• Да се прилага пунктуационната норма в писмената реч.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от текст.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

При изпълнението на първите шест задачи е необходимо да се осмисли и да се обработи информацията
от началния текст.
Зад. 1. Тезата се съдържа още в първото изречение на текста: Начинът, по който говорите, влияе не само
върху това как другите ви възприемат, но и върху собственото ви поведение.
Зад. 2. 1) Когато употребявате и, мозъкът ви започва да обмисля как да се справите с двете части на изречението; 2) ако се замени „трябва да...“ с „искам да...“, говорещият осъзнава, че нещата, които прави в живота
си – дори и неприятните – са всъщност тези, избрани от самия него.
Зад. 3. Съюзът но създава вътрешен конфликт, който всъщност не съществува според проф. Рот. Когато употребявате и, мозъкът ви започва да обмисля как да се справите с двете части на изречението.
Зад. 4. Щом си кажете наум „трябва да...“, заменете израза с „искам да...“. Така осъзнаваме, че нещата, които правим в живота си – дори и неприятните – са всъщност тези, избрани от самите нас.
Зад. 5. Това е част от стратегията за решаване на проблеми. Използвайки тази стратегия, вие се опитвате да поставите под въпрос автоматичното си мислене и да видите нещата такива, каквито са.
Зад. 6. Ще възложите, ще се доверите на друг да свърши работата.
Зад. 7. Прости и сложни изречения
Зад. 8. Примери за: просто изречение – Замяната на една дума с друга може да промени подхода към
вашите цели.; сложно съчинено – Просто си разпределете времето и ще намерите решение.; сложно съставно
– Когато употребявате и, мозъкът ви започва да обмисля как да се справите с двете части на изречението.;
сложно смесено – Когато експериментирате с различен изказ, може да откриете, че един проблем не е
така неразрешим, както изглежда, и едновременно с това ще имате по-голям контрол над живота си.
Зад. 9. Кавичките ограждат цитирани чужди думи, които не са на автора на текста.
Зад. 10. Така осъзнаваме, че нещата, които правим в живота си – дори и неприятните – са всъщност
тези, избрани от самите нас.
Първата и втората запетая отделят подчинени изречения от главното. Третата запетая отделя обособена
част. Тиретата отделят вметнат израз и може да се заменят с кръгли скоби.
Зад. 11. Използвайки тази стратегия, вие се опитвате да поставите под въпрос автоматичното си
мислене и да видите нещата такива, каквито са.
11.1. Изречението е сложно, защото се състои от 4 прости изречения.
11.2. Използвайки тази стратегия, вие се опитвате; да поставите под въпрос автоматичното си мислене; да видите нещата; такива, каквито са.
11.3. То е сложно смесено. Главното изречение е: Използвайки тази стратегия, вие се опитвате, подчинените на него прости изречения са: да поставите под въпрос автоматичното си мислене; да видите
нещата. Четвъртото изречение – такива, каквито са – е подчинено на предходното, трето изречение.
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11.4. да (подчинителен съюз), и (съчинителен съюз), каквито (относително местоимение, подчинителна
връзка).
11.5. Първата запетая отделя обособена част; втората запетая отделя третото и четвъртото изречение.
11.6. Използвайки тази стратегия – като използвате тази стратегия. Пунктуацията не се променя.
Зад. 12. Водена от максимата, че в любовта и на война всичко е позволено, героинята в романа съставя
изобретателен план, за да спечели сърцето на момчето, което харесва. Окрилена от любовта, тя решава да
започне нов живот.
Зад. 13. Търсейки материали, за да се подготвя за предстоящия изпит, попаднах на статия, написана от
Л. Андрейчин. В нея той коментира някои характеристики на научния стил. Що се отнася до синтактичните
особености на научния стил, известният езиковед твърди: „В научния стил се употребяват повече отглаголни съществителни, отколкото например в разговорния и в художествения стил“. По-нататък изследователят
обяснява коя е причината за този факт – по-абстрактният характер на научното разсъждение.
Зад. 14. В един октомврийски следобед на 1957 г. Ърнест Хемингуей посещава Музея за модерно изкуство
в Ню Йорк и иска среща с Алфред Бар-младши, основателя на Института и легенда в артсредите. По онова
време писателят с четвъртата си съпруга Мери прекарва по-голямата част от времето си в семейното имение
близо до Хавана – „Финка Вихия“. Именно там той държи най-ценните си трофеи от ловните експедиции в
Африка през 20-те и 30-те години на миналия век, както и колекцията от авангардна живопис, която събира
още от младостта си.
Наскоро е започнал мемоарна книга за годините, които е прекарал в Париж – творбата по-късно ще се
превърне в автобиографичния роман „Безкраен празник“. Спомените го навеждат на мисълта за сбирката от
картини и особено за ранния шедьовър на Хуан Миро „Фермата“. Бар чува вапроса на Хемингуей: „Интересувате ли се от моя Миро?“. Години по-късно Алфред Бар признава, че въпросът е предизвикал у него рязък
пристъп на световъртеж. И как не – картината е емблема на модернизма и не е показвана публично повече от
20 години, откакто виси на стената в гостната на Хемингуей.

23. – 24. РЕШАВАНЕ НА КАЗУС ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКРЕТНА КОМУНИКАТИВНА
ЗАДАЧА
Цели на урока

• Учениците да се запознаят с различните употреби на думата казус.
• Да се познава и прилага алгоритъмът за решаване на казуси.
• Да се търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, да се обработва
и да се използва при разрешаване на казуси.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от текст.

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
Насоки за работа по темата

Идеята на тази урок е да формира у учениците практически умения за работа по казуси и тяхното разрешаване, като използват уменията си да извличат и обработват информация от различни по стил и жанр
текстове.
Тъй като има различни дефиниции за понятието казус, приемаме, че казусът представлява проблемна
ситуация, чието разрешаване изисква събиране и обработване на разнообразна допълнителна информация,
както и нейното анализиране, за да се направят определени изводи и да се предложат идеи, варианти за решаване на откроения проблем.
В началото на урочната статия са предложени два текста, които ще дадат възможност на учениците да се
запознаят самостоятелно с различните употреби на тази дума днес. Придържаме се към подхода учим, като
действаме.
Зад. 1. В първия текст не е посочено прилагането на казуса като средство за проверка и оценка на някакви
знания и умения. Втората част на задачата изисква от учениците да подберат и резюмират информацията,
като я интегрират към първоначалния текст.
Зад. 2. Може да съществуват различни отговори. Основните умения, необходими за решаването на казус,
са посочени във втория абзац на текст 2.
Зад. 3. Отговорите ще са различни съобразно опита и спрямо познанията, които имат единадесетокласниците.
По-нататък в зад. 4. и зад. 5. са дадени конкретни казуси, върху които учениците да работят, след като са
се запознали и с алгоритъма за работа върху казус (алгоритъмът е даден в рубриката НОВО). При подбора на
казусите сме се ръководили от стремежа те да са достъпни и актуални за учениците, да предлагат проблемни
ситуации, които биха могли да са част от ежедневието им. Препоръчително е учениците да работят повече
самостоятелно, тъй като те имат вече достатъчно познания за текстовете в общуването и за особеностите на
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тяхната рецепция. Освен това към всяка от задачите са дадени допълнителни указания и насочващи въпроси,
които ще помогнат на единадесетокласниците да организират своята дейност.
Зад. 4. 1. Нарушенията са: карат един до друг, т.е. нарушават чл. 81 (1); единият от тях, който говори по
телефона, нарушава чл. 81 (2); когато пресичат, карайки колелетата си, не спазват забраната, посочена в чл. 81
(5). При пресичане на пешеходна пътека трябва да бутат, а не да карат велосипедите си. Възможното наказание е глоба 30 лв., то е посочено в чл. 184 (1).
Зад. 5. Изисква още по-голяма самостоятелност, тъй като само е посочен документът, в който да се търси
нужната за решаване на казуса информация. За улеснение на учениците са посочени конкретни членове от
документа, на които те да обърнат внимание. Казусът има и нравствен аспект, ще накара младежите да се
замислят върху някои свои и на връстниците си постъпки.

25. – 26. РЕШАВАНЕ НА КАЗУС ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКРЕТНА КОМУНИКАТИВНА
ЗАДАЧА
Цели на урока

• Да се познава и прилага алгоритъмът за решаване на казуси.
• Да се търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, да се обработва
и да се използва при разрешаване на казуси.
• Да се оценяват идеи, тези и аргументи съобразно опита и спрямо познанията, които имат единадесетокласниците за гражданското общество.
• Да се развиват уменията на учениците да защитава убедително и въздействащо лично мнение във връзка
с конкретен казус.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от текст.
• Да се прилагат книжовните езикови норми и речта да се съобразява с конкретната комуникативна ситуация.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

В урочната статия са дадени конкретни казуси, върху които учениците да работят, като използват познатия вече алгоритъм за работа върху казус (алгоритъмът е даден в предишната урочна статия, в рубриката
НОВО). И в този случай при подбора на казусите сме се стремили те да са достъпни и актуални за учениците,
да предлагат проблемни ситуации, които биха могли да са част от ежедневието им. Задачите са с по-голяма
степен на трудност и надграждат усвоеното в предходните уроци.
Уместно е учениците да работят повече самостоятелно, тъй като те имат вече достатъчно познания за
текстовете в общуването и за особеностите на тяхната рецепция. Освен това към всяка от задачите са дадени
допълнителни указания и насочващи въпроси, които ще помогнат на единадесетокласниците да организират
своята дейност.
В началото на урочната статия има 3 текста с обща тема – противогрипните ваксини. Избрали сме тази
тема, защото винаги е актуална и изисква от всеки човек да направи своя избор. Текстовете разглеждат общата тема от различен аспект и съдържат информация, която учениците трябва да използват, за да решат първия
казус, даден в зад. 1. По преценка на учителя, ако те са сложни за конкретните ученици, може в началото да
се поставят допълнителни рецептивни въпроси и задачи върху текстовете, за да е сигурно, че обучаваните
са разбрали съдържанието им.
Зад. 1. Изпълнението ѝ е свързано с информацията от трите начални текста. Преди вземането на решение
от всеки може да се организира дискусия по темата за противогрипните ваксини.
0.1. Изисква създаване на аргументативен текст.
0.2. Изпълнението на задачата предполага участие във форум. При възможност може да се организира
такъв в конкретния клас и урок, за да се доближи речевата дейност на учениците максимално до естествената
речева дейност.
Зад. 2. Описана е конкретна ситуация. За да разрешат проблема, учениците трябва сами да преценят
каква информация им е необходима и къде да я търсят. Ако се затрудняват, учителят може да им подскаже
да намерят информация кое или кои от тези растения действат противовъзпалително, болкоуспокояващо и
кръвоспиращо, като не забравят, че пострадалият е в планината и вероятно няма условия за термична обработка. Освен това създаденият текст трябва да е максимално кратък и точен, разговорът се води по телефон.
Зад. 3. Описана е конкретна ситуация, но учениците трябва сами да преценят каква информация им е
необходима и къде да я търсят.
Зад. 4. И в тази задача е описана конкретна ситуация, но тя е по-сложна и изисква проучване на нормативни документи, свързани с местната власт. За да предложат решение, учениците трябва самостоятелно да
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търсят и да подбират нужната им информация. Ако се затрудняват, добре е учителят да ги насочи към конкретни текстове и документи.
Зад. 5. Представен е казус, свързан с обучението. За улеснение на учениците са предложени насочващи
въпроси и указание къде може да намерят необходимата им информация, за да вземат решение по проблема.
Зад. 6. Представен е казус, свързан с обучението. Той има и психологически аспект. Отново търсенето на
информация и обработването ѝ ще се извършват самостоятелно.
Зад. 7. Може да се използва за затвърждаване на знанията и уменията, свързани с функционалните стилове.

27. ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА
Цели на урока

• Да се прилагат книжовноезиковите норми.
• Да се откриват и редактират различни видове езикови грешки.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обработване на информация от текст.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урочната статия е оформена като тест, включващ текст, комуникативни и предкомуникативни задачи.
Началният текст е по-голям по обем, но е достъпен за учениците. Началният текст е научен.
Зад. 1. В
Зад. 2. Г
Зад. 3. 1) класически; 2) втори етап, свързан със създаване на хромозомната теория за наследствеността;
3) съвременен етап.
Зад. 4. Б
Зад. 5. Б
Зад. 6. А
Зад. 7. В
Зад. 8. Ученият
Зад. 9. Б
Зад. 10. А
Зад. 11. На кого от…
Зад. 12. На таблата пред вас двамата асистенти са поставили няколко цвята от три най-разпространени сорта боб.
Зад. 13. А
Зад. 14. Запетаите отделят еднородни части в простото изречение.

28. ЕЗИКОВИ НОРМИ
Цели на урока

• Владее книжовните езикови норми.
• Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.

УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Зад. 1. Мед, пчели, хималайски пчели, свойства.
Зад. 2. В дълбоко ждрело, издълбано от река Хонгу и заобиколено от гъста джунгла, в Източен Непал.
Зад. 3. Примерни отговори: изкачват се на голяма височина; опасност от ужилване.
Зад. 4.
4.1. Медът от хималайските пчели е наречен „луд мед“, защото има халюциногенни свойства.
4.2. „Лудият мед“ се използва като сироп за кашлица и като антисептик.
4.3. „Лудият мед“ се продава много скъпо поради своите особени свойства и употреба като лекарство.
4.4. Метафора/метафоричен епитет.
Зад. 5. Понеже пчелите са много, хиляди според текста, те се движат и създават това впечатление, че огромната маса насекоми пулсира.
Пулсирам 1. За сърце, кръвоносен съд и др. – свивам се и се разпускам ритмично; бия, туптя. 2. Прен.
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Протичам с периодично изменение на силата, напрежението или скоростта.
Зад. 6. Голямата хималайска пчела – подвид на Apis dorsata; най-едрата медоносна пчела в света; прави
няколко вида мед в зависимост от сезона и от надморската височина, на която растат цветята, с чийто нектар
се храни.
Зад. 7. В
Зад. 8.
8.1. Записани са с главна буква, защото са собствени имена на географски обекти.
8.2. Наименования на биологични видове, породи.
Зад. 9. Осемметров, медоносни, труднодостъпни, психотропният.
9.1. Състоят се от две основи и образуват смислово единство.
9.2. Пишат се слято, защото са сложни прилагателни имена, в които двете основи не са равноправни.
Зад. 10. За тези хора от Източен Непал събирането на мед е единственият начин да спечелят нужните пари...
10.1. В изречението има две сказуеми: е … начин – съставно именно сказуемо; спечелят – просто сказуемо.
10.2. Защото е определение, което влиза в именната част на съставното сказуемо.
Зад. 11. И в двата текста преобладават сложните изречения.
Зад. 12. Изреченията са: От векове народът кулунг живее изолиран от външния свят в дълбоко ждрело,
издълбано от река Хонгу и заобиколено от гъста джунгла.
Събирачите на мед, с осемметров бамбуков прът на едното рамо и снопче тлеещи треви между пръстите на дясната ръка, се изкачват на височина повече от 90 метра по стълба от бамбукови въжета,
проучвайки гранитни скали, където се намира пулсираща маса от хиляди големи хималайски пчели.
Пчелите съхраняват в питата килограми лепкава червеникава течност, известна като „луд мед“ заради халюциногенните си свойства.
Зад. 13. Голямата хималайска пчела – подвид на Apis dorsata и най-едрата медоносна пчела в света – прави няколко вида мед в зависимост от сезона и от надморската височина, на която растат цветята, с чийто
нектар се храни. Психотропният ефект на пролетния мед се дължи на токсини в цветовете на огромните
рододендронови дървета, чиито ярки чашки – розови, червени и бели, се разтварят винаги през март и април.
13.1. Първото е сложно съставно с 2 подчинени определителни изречения; второто – сложно съставно с
подчинено определително изречение.
13.2. Голямата хималайска пчела – подвид на Apis dorsata и най-едрата медоносна пчела в света – прави
няколко вида мед в зависимост от сезона и от надморската височина (главно изречение), на която растат
цветята (подчинено на главното изречение), с чийто нектар се храни (подчинено на предходното изречение).
Психотропният ефект на пролетния мед се дължи на токсини в цветовете на огромните рододендронови
дървета (главно изречение), чиито ярки чашки – розови, червени и бели, се разтварят винаги през март и
април (подчинено изречение).
Свързващите думи са подчертани.
13.3. чийто, чиито – формата се съгласува с числото на следващата след относителното местоимение
дума; чийто (ед. ч.) нектар (ед. ч.); чиито (мн. ч.) чашки (мн. ч.).
13.4. Тиретата отделят обособена част.
13.5. Тиретата може да се заменят със запетаи или с тире и запетая.
Зад. 14. Със скобите се огражда допълнителната информация, а именно латинските наименования на посочените биологични видове, тъй като текстът е научен.
Зад. 15. Г
Зад. 16. Въпреки че само един човек събира меда от скалата, хората от екипа пренасят оборудването през
джунглата до местата, където се намират пчелите. Един носи въжетата, а друг – 55-килограмова стълба по
бамбуков мост, построен набързо, за да замести предишния, отнесен от придошлата река.
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29. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Цели на урока

• Да се припомнят основни части от учебното съдържание в 11. клас.
• Да се осъществи функционална подготовка за изходно ниво.
• Единадесетокласниците да оценяват идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията,
които има за гражданското общество.
• Учениците да търсят, анализират и синтезират информация от различни
информационни източници, да я обработват и да я използват за решаване на комуникативни задачи.
• Да подбират самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове информация.

УРОК ЗА ПРЕГОВОР
Насоки за работа по темата

Текстът в началото на урочната статия е медиен и неголям по обем. Препоръчително е да преобладава
самостоятелната работа на учениците.
Зад. 1. Ветрогенератор.
Зад. 2. Примерен отговор: оборудването на този иновативен проект е разположено на ръба на покрива,
където може да бъде захранвано от енергията и на вятъра, и на слънцето.
Зад. 3. Големите жилищни сгради нямат място в подпокривното си пространство за стандартните системи
за възобновяема енергия и за много други сервизни инсталации.
Зад. 4. По принцип да, но може да има различни отговори и аргументи.
Зад. 5. Може да има различни отговори.
Зад. 6. В
Зад. 7. Медиен текст; засяга общественозначими въпроси; актуален; предназначен за широка аудитория
и др.
Зад. 8. Въглероден диоксид.
8.1. Диоксид, има две основи.
8.2. Въглероден диоксид.
Зад. 9. Състои се от две основи.
9.1. Дванадесететажна.
9.2. Пише се слято.
Зад. 10. Ветрогенератор, триъгълен, киловатчаса, по-широко.
Зад. 11. ООН – Организация на обединените нации.
Зад. 12. Например: телевизионен, електричество, асансьор.
Зад. 13. Преобладават сложните изречения.
Зад. 14. Възможни примери:
Сложно съчинено
изречение
Покрит със слънчеви Оттам се открива преклетки, той е издаден над красна гледка към
ръба на сградата.
града, но има и нещо
изненадващо – ветрогеА сега пак ще се спуснем нератор на покрива.
с асансьора в очакване
на по-широко приложе- Вятърът се усилва нагоре
ние на ветрогенератори- покрай блока през три
ъгълен модул и така върте в нашия бит.
ти ротора на турбината.
Просто изречение

Сложно съставно
изречение
Искаме сами с нашия телевизионен екип да се
убедим, че електричество
може да се произвежда на
мястото, където има нужда от него.

Сложно смесено
изречение
Инженери и проектанти
отдавна мечтаят да създадат ефикасни градски
ветрогенератори, но големите жилищни сгради
нямат място в подпокривното си пространство за
Затова виждате, че се изкач- стандартните системи за
ваме с асансьора до върха на възобновяема енергия.
12-етажната сграда.

Зад. 15. Затова оборудването на този иновативен проект е разположено на ръба на покрива, където
може да бъде захранвано от енергията и на вятъра, и на слънцето.
Първата запетая отделя главното и подчиненото изречение, а втората – еднородни части.
Зад. 16. Прочетете изречението и изпълнете задачите към него.
Електричеството, което се произвежда на покрива на тази сграда, се използва за асансьорите, за
осветлението и за вентилационната система.
16.1. Главното изречение е: Електричеството… се използва за асансьорите, за осветлението и за вентилационната система; подчиненото –което се произвежда на покрива на тази сграда.
16.2. което
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16.3. Подчинено определително
16.4. Първите две запетаи ограждат подчиненото изречение, тъй като то разкъсва главното; третата запетая отделя еднородни части, свързани безсъюзно.
Зад. 17. Инженерите ни обясняват, че при оптимален вятър всеки модул може да генерира до 1000 киловатчаса годишно, което/колкото е достатъчно да захрани например около 500 зареждания на пералнята.
Зад. 18. Покрит със слънчеви клетки, той е издаден над ръба на сградата. Обособената част е покрит
със слънчеви клетки; обособено определение.
18.1. Възможни трансформации: 1. вариант Той е издаден над ръба на сградата и е покрит със слънчеви
клетки. 2. вариант ветрогенераторът, който е покрит със слънчеви клетки, е издаден над ръба на сградата.
18.2. При първия вариант изречението е сложно съчинено; при вариант 2 – сложно съставно с подчинено
определително.
18.3. Коментират се пунктуационните знаци или липсата им в изреченията.
Зад. 19. В; трябва да се използва думата нотариален вм. натурален.
Зад. 20. А

30. ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ
Цели на урока

• Да се прилага наученото в 11. клас.
• Учениците да съобразяват езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери.
• Единадесетокласниците да оценяват идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията,
които имат за гражданското общество.
• Учениците да търсят, анализират и синтезират информация от различни
информационни източници, да я обработват и да я използват за решаване на комуникативни задачи.
• Да подбират самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове информация.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Насоки за работа по темата

Урокът е изцяло ориентиран към езиковата и комуникативната практика. Работи се върху два сравнително кратки текста.
Зад. 1. Вид заболяване, при което хората се вглъбяват в своя свят и не чувстват нужда да общуват с другите. Аутизъм мн. няма, м. Мед. Нервно разстройство, при което болният постоянно мисли за своите преживявания, затваря се в себе си и губи всякакъв контакт с външната среда.
Зад. 2. Г
Зад. 3. Двете противоположни разбирания са посочени в изречението: Според едни те притежават висок интелект, а според други са прекалено наивни и уязвими, но винаги – неразбрани от околните, често
и от близките си.
Зад. 4. А
Зад. 5. В
Зад. 6. Преди – 0,04%, сега – 1%.
Зад. 7. И в двата текста предметът на общуване е аутизмът.
Зад. 8. Текст 1 е научнопопулярен, а текст 2 – медиен.
Зад. 9. Информативна.
Зад. 10. Сензорно разстройство – състояние, при което мозъкът среща затруднения при преработване на
информацията, постъпваща през различните сетива.
10.1. Чуждата дума е сензорен. Може да се замени със сетивен, но в този случай такава замяна не е желателна, тъй като изразът сензорно разстройство се използва като терминологично словосъчетание в някои
науки: медицина, психология, психиатрия.
10.2. Възможно е да се пропусне една от съгласните, които са маркирани в думата разстройство.
Зад. 11. Аутизма, аутизмът – Ъ изпада, тъй като то е непостоянно.
Зад. 12. Преобладават сложните изречения, например:
В текст 1 – Детето може в определени моменти да бъде раздразнително или уморено заради допълнително сензорно разстройство, може да му е трудно да се съсредоточи в учебен час, да му е необходимо
непрекъснато присъствие на близък човек.
В текст 2 – Статистиката показва, че броят на хората, които развиват състояние на аутизъм, непрекъснато се увеличава.
Зад. 13. Причините, които са в основата на разстройства от аутистичния спектър, все още са неизяснени и изследванията продължават.
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13.1. Сложно смесено.
13.2. Причините… все още са неизяснени – главно изречение; които са в основата на разстройства от аутистичния спектър – подчинено определително изречение; изследванията продължават – главно изречение.
13.3. Които – относително местоимение; и – съчинителен съюз.
13.4. Двете запетаи ограждат подчиненото изречение, което разкъсва първото главно изречение.
Зад. 15. Статистиката показва, че броят на хората, които развиват състояние на аутизъм, непрекъснато се увеличава.
Първата запетая отделя главно и подчинено изречение; втората и третата – ограждат едното подчинено
изречение (които развиват състояние на аутизъм), което разкъсва другото подчинено (броят на хората…
непрекъснато се увеличава).
Зад. 16. Никой не може да устои на ухаещ сладкиш и на хубава книга, която обещава романтично бягство
от действителността. Това е възможно с новия роман „Малката пекарна в Бруклин“, отвеждащ на презокеанско пътешествие в никога неспящия град Ню Йорк.
16.1. В
16.2. възможни са различни отговори.
Зад. 17. Пише се юрисконсулт.
Зад. 18.
18.1. В двете изречения е различен „притежателят“ на задълженията: в първото изречение това е подлогът
(тя), а във второто – друго лице.
18.2. Разликата е показана чрез употреба на различни местоимения: в първото изречение е използвано
възвратно притежателно местоимение (своите), а във второто – обикновено притежателно местоимение (нейните).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЕЗИКОВИ НОРМИ – ТЕСТ
Насоки за работа

Тестът може да се използва за проверка и оценка на знанията и уменията на определени ученици. Целесъобразно е също така да бъде част от урок за обобщение с цел самостоятелна работа за по-напреднали или
по-слабо справящи се ученици. Тестът би могъл да е в помощ на учителя при подготовка на материали за
контролна работа.
Зад. 1 – За своя основополагащ принос в растителната екология и за отзивите си по практически въпроси
като глобалната безопасност на храните или биогоривата ученият получи престижна награда.
Зад. 2. А
Зад. 3. Г
Зад. 4. Б
Зад. 5. Б
Зад. 6 – председателят, еврокомисаря
Зад. 7 – закона, правилници, тома; самолета, критерия; проектите, членове; гълъби, километри
Зад. 8. В
Зад. 9. Г
Зад. 10. Б
Зад. 11. две
11.1. тревненските, цялата
11.2. тревненските – Трявна, цялата – цели
Зад. 12. Б
Зад. 13. Вече са създадени препарати, които поддържат белия и черния цвят на дрехите.
Зад. 14. Б
Зад. 15. В
Зад. 16. На всекиго можеше да се довери, но от никого не очакваше помощ. Никого не беше наранил и на
никого не беше причинил зло. Трябваше да сподели с някого, но все не се спираше на никого. Тя се чудеше за
кого по-напред да се тревожи. Не беше сигурен кого е видял в тъмното.
Зад. 17. Г. В двора имаше пейка, на която през летните топли вечери седяхме всички, за да споделяме как
е минал денят ни.
Зад. 18. Той подаде ръка, но като че ли без особена радост, и зададе формален въпрос просто за да не
мълчи неловко.
Зад. 19. Г
Зад. 20. Върнах се в родния си град само защото бях обещала на родителите си да не ги оставям сами.
20.1. Състои се от 3 прости изречения.
20.2. Върнах се в родния си град; само защото бях обещала на родителите си; да не ги оставям сами.
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20.3. Пред първата съюзна връзка има уточняваща дума – само защото, а втората съюзна връзка е да-конструкция – затова няма запетаи.
Зад. 21. Свободата, която притежават хората, живеещи в планината, има своята дълбока и ненакърнима връзка с традицията, давайки ѝ възможност тя да изкристализира в своя запазен и относително
непроменен вид.
21.1. Може да има различни отговори.
21.2. ненакърнима, изкристализира
21.3. ненакърнима – ненарушена, незасегната, непроменена; изкристализира – се проявява, се показва.
Зад. 22. Някои от противниците на жаргона преувеличават стремежа на младите да си говорят тайно, без
възрастните да ги разбират. Такова желание има още от най-ранна възраст, още с появата на детските тайни
кодове. Това, че младежите искат да имат тайни и тайно да си говорят за тях, не е лошо. Спомням си нещо от
Радичков, което май звучеше така: „Човек без тайна е като цвете без аромат.“ Лошото е, когато тези тайни са
свързани с неща, пагубни за живота и здравето на човека.
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