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ВЪВЕДЕНИЕ

В книгата за учителя се предлага примерно годишно разпределение за 7. клас, както и методически на-
соки за използване на учебния комплект по български език (учебник и учебна тетрадка). 

1. Проектът за годишно разпределение предлага теми на урочните единици, структурирани така, че да 
отговарят на учебната програма по български език за 7. клас. Очакваните резултати от обучението, дефи-
нирани в контекста на социокултурната, езиковата и комуникативната компетентност, насочват учителите 
как да планират конкретните цели на всеки урок, а контекстът и дейностите за всяка урочна единица са 
свързани с придобиване на ключови компетентности и осигуряване на междупредметни връзки. В раз-
пределението съотношението между различните видове уроци отговаря на препоръчителните проценти, 
заложени в учебната програма.

Часовете за развитие на комуникативните компетентности са разположени в два последователни часа 
през седмица, за да се осигури учебно време за самостоятелна работа на учениците. В проекторазпреде-
лението двойните часове са заложени като комбинация от урок по български език и урок по литература, 
но учителят може да ги пренареди – например 2 часа уроци за развитие на комуникативните компетент-
ности по български език, като следващата двойка часове са от тези, които са предвидени в програмата по 
литература. Целта е да се осигури достатъчно време за самостоятелно писане в училище, за да се отчитат 
обективно резултатите от работата за усъвършенстване на комуникативните умения.

2. За структурата на урочната статия
2.1. Всички уроци в учебника започват с изходен текст, маркиран с рубриката АЗ ЧЕТА. Освен ав-

торски текстове са използвани и текстове от различни стилове (художествени, фолклорни, разговорни и 
научно-популярни) и жанрове, съобразени с възрастовите особености на учениците. В контекста на меж-
дупредметните връзки като изходни текстове са използвани откъси от учебници по различни учебни пред-
мети, за да се задълбочава осмислянето на учебна информация и да се тренира правописът на термини и 
терминологични словосъчетания от различни научни области. 

2.2. Върху изходния текст се изпълняват рецептивни и езикови задачи, за да се възприема текстът като 
единство от информация, която той носи, и форма, в която може да се открие всичко, което се изучава по 
български език.

2.3. Учебникът осигурява обогатяване на активния речник на учениците чрез системна лексикална ра-
бота. Започва се с уточняване на речниковото значение на непознатите думи (вж. рубриката РЕЧНИК) и 
се продължава с активиране на тези думи чрез рецептивните и езиковите задачи (за да се затвърди усвоя-
ването на новата лексика, тя се включва поне още веднъж в други задачи). Рубриката РЕЧНИК съпътства 
появата на непознатите думи, затова може да се срещне няколко пъти в урочната статия.

2.4. С първите задачи в урока се проверява дали учениците са се ориентирали в информацията от текста 
и как могат да я интерпретират. Целта е да се усъвършенстват системно рецептивните и репродуктивните 
им умения, защото в естественото речево общуване рецепцията на текста винаги предхожда осмислянето 
на лингвистичните му характеристики. За да се провери осмислянето на текста, се работи както с тради-
ционни формулировки на въпроси върху съдържанието на текста, така и с тестови задачи (те подготвят 
учениците за формàта на националното външно оценяване в 7. клас). 

2.5. След задачите за възприемане на текст следват езиковите задачи, ориентирани към прилагане в 
речевата практика на вече изучени езикови понятия и термини. Най-често те са тематично свързани с ос-
новния текст, но има и такива, които нямат пряко отношение към него. Практическите езикови задачи в 
учебника са структурирани така, че учителят да може да ги подбира съобразно спецификата на паралелка-
та. Тази особеност е важна, когато се работи с ученици билингви – при тях невладеенето на български език 
налага минимализиране на учебното съдържание и повече учебно време за практическа работа. 

2.6. Рубриката САМ ВКЪЩИ предлага задачи за домашна работа, които се отличават както по характера 
на дейността, извършвана от учениците, така и по степен на трудност. Учителят преценява дали да избере 
конкретна задача за целия клас, или да остави учениците сами да избират според своите възможности и на-
гласи. Много от задачите в тази рубрика актуализират знания и умения по други предмети (за проучване на 
проблеми и представянето им чрез кратки текстове; за презентации, свързани със съответния предмет и пр.).
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2.7. Като практически помощници са замислени рубриките КАК и ЕЗИКОВО ПРАВИЛО (изнесени 
встрани). Алгоритмизиране на лингвистичните действия с езиковите явления предлага рубриката КАК, а 
припомняне на изучени книжовни норми, правописни, правоговорни и пунктуационни правила предлага 
рубриката ЕЗИКОВО ПРАВИЛО.

2.8. В края на учебника има ПРИЛОЖЕНИЯ: таблици и схеми, които синтезират основната информа-
ция от изучаваното учебно съдържание; тестове за самоподготовка за НВО и др. 

3. Специфика на видовете уроци, разработени в учебника
Учебникът предлага всички видове уроци, които са регламентирани в учебната програма по български 

език: за нови знания, за упражнение, за преговор, за обобщение и за контрол.
3.1. В уроците за НОВИ ЗНАНИЯ езиковите понятия се изясняват на практическа основа, затова пре-

обладават задачите за упражнение. Идеята е учениците да се включват максимално активно в усвояване 
на новото учебно съдържание, т.е. принципът е уча, като действам. Изпълнението на упражненията е 
осигурено с необходимата адаптирана езиковедска теория. Тя е обособена в рубриките ВАЖНА ИНФОР-
МАЦИЯ, КАК… и ПРИПОМНЯНЕ НА ИЗУЧЕНОТО. 

Новата информация е представена в отделна рубрика, разположена в основния текст на урока, защото 
тя съдържа най-важното за темата му. Може да се обърне внимание на учениците, че новите понятия са 
в червен цвят, а останалите – в черен; че в рубриката е включено минималното, необходимо за усвояване 
на съответното лингвистично явление. 

Рубриката ПРИПОМНЯНЕ НА ИЗУЧЕНОТО, разположена встрани от основния текст на урока, актуа-
лизира онези знания от предходни класове, които ще бъдат основа за новото, което трябва да се разбере и 
да се научи. Тя е оформена с цвета на рубриката „Важна информация“, но е изнесена извън основния текст, 
за да се ползва само при необходимост.

Рубриката КАК… представя последователността в действията на учениците, за да открият и/или харак-
теризират новото езиково явление, което изучават. В нея са заложени алгоритми, които улесняват решава-
нето на практическите задачи. Рубриката е изнесена встрани, за да е лесно откриваема от учениците и да 
служи като справочен материал по време на изпълнението на която и да е задача от урока. 

3.2. В УРОЦИТЕ ЗА УПРАЖНЕНИЕ се акцентува както на рецептивните, така и на езиковите задачи 
(за откриване и характеризиране на езиковите явления: открийте…; направете морфологичен/синтак-
тичен анализ и др.). Обичайни са упражненията за редактиране на чужд текст, защото формирането на 
редакторско умение е едно от основните в системата на комуникативните умения. Тези упражнения прово-
кират наблюдателността на учениците при използване на изучаваните езикови явления в речта. 

Не трябва да се пренебрегват и задачите за съставяне на текст. Добре е да се предвиди достатъчно 
учебно време за тях, като се отчете необходимостта от: самостоятелно осмисляне на темата, „нахвърляне“ 
на идеи по нея, записване на чернова, редактиране и пр. Често се въвежда изискване за определен обем 
на текста: съставете текст от 3 – 4 изречения; напишете кратък текст и пр. Тъй като краткото излагане на 
най-съществената информация е по-трудна дейност от тази, с която са свикнали учениците до 7. клас, огра-
ничаването на обема на текста ги учи да изказват мислите си пълно, но синтезирано. 

В уроците за УПРАЖНЕНИЕ, както и в уроците за ПРЕГОВОР и за ОБОБЩЕНИЕ, се предлагат два 
вида диференцирана работа: по обем (вж. рубриката РАБОТА ПО ГРУПИ) и по трудност (вж. рубриките 
В ЧАС СЪМ и МОГА ОЩЕ). Обособени са, за да подсказват на учителя как да икономисва време (като 
осигурява работа върху пълния обем на задачата чрез рубриката „Работа по групи“) и как да диференцира 
работата в зависимост от равнището на подготовка на учениците. Рубриката В ЧАС СЪМ е съобразена със 
стандартите за учебно съдържание и със задължителната за усвояване теоретична лингвистична информа-
ция по темата на урока. Предлагат се задачи, с които могат да се справят повечето ученици, но когато се 
работи с ученици билингви, обемът от задачи трябва да се намалява (поради спецификата на обучението 
в условия на билингвизъм). Рубриката МОГА ОЩЕ е подходящи за тези, които се справят по-успешно и 
по-бързо. Учителят ще намери подход учениците да не бъдат квалифицирани като „силни“ и „слаби“. 

3.3. В уроците за ПРЕГОВОР акцентът е поставен върху актуализацията – предлага се припомняне на 
изученото в предходни часове по български език, както и в предходни години. Актуализацията се органи-
зира чрез решаване на практически задачи, а теорията, която се предлага, има по-скоро справочен характер 
и не би трябвало да е обект на оценяване. Проверката и оценката в този вид урок е резултат от изпълнение 
на упражненията в учебника и в учебната тетрадка. За да се оцени теоретичната подготовка на учениците, 
при изпълнение на задачите е добре да се изисква мотивиране на отговорите, които се предлагат. Затова 
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много от задачите в учебника имат подобни формулировки: докажете чрез…, мотивирайте отговора си, 
илюстрирайте с примери от… и т.н. Такъв тип разяснения са важни и при обучителните тестови задачи 
със структуриран отговор, за да не се разчита на налучкване на отговора.

3.4. Уроците за КОНТРОЛ са представени като уроци за подготовка на контролна и/или класна рабо-
та. Разработени са в тестова форма, каквато е обичайната практика при националното външно оценяване. 
Типовете задачи за проверка и оценка са аналогични на задачите от уроците за преговор и обобщение, т.е. 
включени са тестови задачи не само със структуриран отговор, но и изискващи кратък свободен отговор 
(за самостоятелно попълване на думи, изречения, текст с определен обем). Броят на задачите в тестовете 
може да се регулира, съобразно възможностите на паралелката, с която се работи. Важно е обаче типовете 
задачи да се подбират с различна степен на трудност и да проверяват от различни страни прилагането на 
знанията за съответното езиково явление. 

4. Учебният комплект по български език за 7. клас включва една Учебна тетрадка. В нея са предста-
вени всички теми от учебното съдържание, в т.ч. и тези за развитие на комуникативните компетентности, 
което я прави приложима при организацията на всички видове уроци. За да се работи комплексно върху 
развитието на комуникативните и на лингвистичните умения, темите в учебната тетрадка следват структу-
рата на уроците в учебника: изходен текст; рецептивни и езикови задачи към текста и извън него; задачи 
за редактиране и за съставяне на кратки текстове. Задачите са с различна степен на трудност, затова могат 
да се използват и за индивидуална и/или диференцирана работа в урока (или вкъщи). Подготовката за кон-
тролни и класни работи е осигурена с шест теста, чиито отговори съзнателно не са приложени, а са дадени 
в книгата за учителя. Тъй като тестовете в часовете по български език имат за цел да проверят комплексно 
формирането на комуникативни и на лингвистични умения и навици, в учебната тетрадка и в книгата за 
учителя тестовете съдържат:

 ● рецептивни задачи за осмисляне и интерпретиране на непознат текст (разговорен, художествен, 
фолклорен, научнопопулярен, научноучебен);

 ● задачи за съставяне на (кратък) текст;
 ● езикови задачи върху текста или върху други примери, с които се илюстрира изученото до момента 
на провеждане на теста. 

Специално внимание заслужават приложенията към учебната тетрадка: Справочник за изучените 
термини и Езикови правила. 

В Справочника са представени основните термини по български език, изучавани в 7. клас, както и ня-
кои изучени вече лингвистични понятия, чиито характеристики се разширяват. Термините са подредени по 
азбучен ред, за да бъдат по-удобни за ползване, а описанието им повтаря това, което се съдържа в учебника 
в рубриките Важна информация и Припомняне на изученото. Идеята е справочникът да служи като 
лично учебно помагало при усвояване на лингвистичната теория, тъй като учебниците се връщат в края на 
годината, а учебната тетрадка остава. 

В отделно приложение са групирани най-важните Езикови правила, с които се работи през годината. Те 
систематизират правописни, правоговорни и пунктуационни особености на изучаваните езикови явления 
в 7. клас, без претенции за изчерпателност при представянето им, но насочват към основни правила при 
техните употреби . 

5. Учебният комплект се придружава от книга за учителя, която предлага разработки на теми от 
учебното съдържание. Те съдържат:

 ● практически насоки за организацията на работа в уроците;
 ● отговори на практическите задачи от учебника;
 ● отговори на практическите задачи от учебната тетрадка.

Отделен раздел в книгата за учителя оформят готовите тестове за контролни и класни работи. Тес-
товете могат да използват дословно или да се редуцират, ако учениците работят с по-бавни темпове. В 
Книгата са дадени отговорите на всички тестове за контрол, както и на тестовите задачи от учебната 
тетрадка. 
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище Град 

Утвърждавам: 

Директор: 
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

през учебната /  година

Уроци за нови знания НЗ 40 (44%)
Уроци за упражнения У 34 (37%)
Уроци за обобщение О 5 (6%)
Уроци за преговор П 5 (6%)
Уроци за контролни и класни работи К 6 (7%)

Годишен хорариум: 90 часа
От тях 18 часа са за развиване на комуникативните компетентности на учениците чрез обучението по бъл-
гарски език.

Изготвил: 
(име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

1. 1. Литература

2. 1. Начален преговор П Разпознава, характеризира и при-
лага в речевата си практика изуче-
ни лингвистични понятия в 6. клас. 

3. 1. Литература
4. 1. Начален преговор. Подготовка за 

контролна работа № 1 – БЕ
П Правилно се ориентира в съдър-

жанието на текст. Решава тестови 
комуникативни и езикови задачи 
от всички изучени раздели на ези-
ка.

5. 1. Комуникативни компетентности – 
Л (ККЛ)

6. 2. Литература
7. 2. Контролна работа № 1 – БЕ К Използва се за определяне на 

входното равнище на ученически-
те знания и умения – рецептивни и 
лингвистични.

8. 2. Литература
9. 2. Текстът в масовата комуникация НЗ Характеризира ситуацията на об-

щуване в масовата комуникация.
Познава особеностите на елек-
тронните и на печатните медии.

10. 2. Литература

11. 3. Текстът в масовата комуникация НЗ Характеризира спецификата на 
текстове, използвани в масовата 
комуникация.

12. 3. Литература
13. 3. Поправка на контролната работа № 

1 – БЕ
У Открива и редактира собствени 

грешки, допуснати в контролната 
работа.

14. 3. Дискусия. Комуникативни компе-
тентности – БЕ (ККБЕ). 

НЗ Ориентира се в темата на дискуси-
ята. 
Умее успешно да се подготви за 
участие в дискусия.
Участва в дискусия, като органи-
зира логически и аргументирано 
изказванията си.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Ориентира се в съдържанието на художествен 
текст и изразява мнение по въпроси, поставе-
ни в него. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Съобразява дейността си с организацията на 
тестовата форма за проверка. Правилно раз-
пределя времето си за работа върху задачи 
със затворен и с отворен отговор.

решаване на тестови задачи

Организира времето си за работа върху тесто-
ви задачи със затворен и с отворен отговор.

тест

средства за 
масова ко-
муникация 
медия

Работи с медийни текстове, характеризира 
употребените в тях езикови средства и комен-
тира неезиковите средства за въздействие.

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

електронна 
и печатна 
медия

Отговаря на въпроси, свързани със съдържа-
нието на медийни текстове, и изпълнява ези-
кови задачи върху медийни текстове.

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

Овладява алгоритми за коригиране на грешки 
в контролната работа.

дискусия

дискусия Умее да оспори мнение, като проявява толе-
рантност и учтивост към събеседниците.
Спазва правоговорните изисквания; съобра-
зява интонацията и силата на гласа си с кон-
кретната речева ситуация.
Поставя логическото ударение на подходящи-
те места.

индивидуална работа; работа по 
групи; изпълнение на домашна 
работа
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

15. 3. ККЛ
16. 4. Литература

17. 4. Интервю, репортаж и информа-
ционна бележка като медийни тек-
стове

НЗ Разпознава интервю, репортаж и 
информационна бележка като ме-
дийни текстове.

18. 4. Литература

19. 4. Интервю, репортаж и информа-
ционна бележка като медийни тек-
стове

НЗ Характеризира спецификата на 
интервю, репортаж и информа-
ционна бележка като медийни тек-
стове.

20. 4. Литература
21. 5. Извличане и обработване на инфор-

мация от медиен текст
У Търси, извлича, подбира инфор-

мация от различни медийни тек-
стове (на хартиен и на електронен 
носител) при изпълнение на опре-
делена комуникативна задача.

22. 5. Литература
23. 5. Извличане и обработване на инфор-

мация от медиен текст
У Анализира и синтезира информа-

ция от различни медийни текстове 
(на хартиен и на електронен носи-
тел) при изпълнение на определе-
на комуникативна задача.

24. 5. Дискусия (ККБЕ) НЗ Ориентира се в темата на дискуси-
ята. 
Умее успешно да се подготви за 
участие в дискусия.
Участва в дискусия, като органи-
зира логически и аргументирано 
изказванията си.

25. 5. ККЛ

26. 6. Литература
27. 6. Художествен текст НЗ Търси и извлича информация от 

художествен текст (на хартиен и 
на електронен носител) за изпъл-
нение на определена комуникатив-
на задача.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

интервю,
репортаж, 
инфор-
мационна 
бележка

Работи с медийни текстове, ориентира се в 
съдържанието и в структурата на интервю, на 
репортаж и на информационна бележка.

Анализира и създава самостоятелно и с под-
крепата на учител трите медийни жанра – ин-
тервю, репортаж и информационна бележка

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

Ориентира се в комуникативната задача при 
обработване на информация от медийни тек-
стове. 

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

Усъвършенства уменията си за анализиране и 
синтезиране на информация от различни ме-
дийни текстове.

индивидуална работа; работа по 
групи; изпълнение на домашна 
работа

дискусия Умее да оспори мнение, като проявява толе-
рантност и учтивост към събеседниците.
Спазва правоговорните изисквания; съобра-
зява интонацията и силата на гласа си с кон-
кретната речева ситуация.
Поставя логическото ударение на подходящи-
те места.

индивидуална работа; работа по 
групи; изпълнение на домашна 
работа

Умее да намира и да извлича информация от 
художествен текст, като се ориентира в кому-
никативната задача.

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

28. 6. Литература
29. 6. Художествен текст НЗ Подбира и анализира информация 

от художествен текст (на хартиен 
и на електронен носител) за изпъл-
нение на определена комуникатив-
на задача.

30. 6. Литература
31. 7. Извличане и обработване на инфор-

мация от художествен текст
У Извлича и обработва информация 

от конкретни художествени тек-
стове.

32. 7. Литература
33. 7. Извличане и обработване на инфор-

мация от художествен текст
У Извлича и обработва информация 

от конкретни художествени тек-
стове, като анализира употребата 
на езикови средства и ролята им за 
въздействието на текста.

34. 7. Редактиране на текст. Начини на ре-
дактиране (ККБЕ)

НЗ Познава различни начини за ре-
дактиране и умее да ги използва. 
Разпознава правилна/неправилна 
и уместна/неуместна употреба на 
думи и изрази, както и на изучени 
езикови явления. 

35. 7. ККЛ
36. 8. Литература
37. 8. Думата в езика П Актуализира и прилага знания за 

лексикалното и за граматичното 
значение на думите с оглед на мяс-
тото им в лексикалната система на 
езика.

38. 8. Литература
39. 8. Неутрална и експресивна лексика в 

текста
НЗ Разпознава неутралната и експре-

сивната лексика и може да използ-
ва изразните възможности на екс-
пресивната лексика.

40. 8. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Умее да подбира и да анализира информация 
от художествен текст, като се ориентира в ко-
муникативната задача.

индивидуална работа; работа по 
групи; изпълнение на домашна 
работа

Усъвършенства уменията си за извличане и 
обработване на информация от художествени 
текстове при изпълнение на конкретна кому-
никативна задача.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Усъвършенства уменията си за анализ на ху-
дожествени текстове – самостоятелен и под 
ръководството на учителя.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира грешки в съдържанието, в езико-
вото и в техническото оформяне на текста.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Използва алгоритми за лексикален и за грама-
тичен анализ на думи и изрази, съобразявайки 
се с контекста.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

неутрална 
лексика
експресивна 
лексика

Използва ресурсите на експресивната лексика 
за изразяване на емоционална оценка.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

41. 9 Неутрална и експресивна лексика в 
текста

НЗ Разпознава неутралната и експре-
сивната лексика и може да използ-
ва изразните възможности на екс-
пресивната лексика.

42. 9. Литература
43. 9. Употреба на експресивната лексика 

в художествени и медийни текстове
У Умее да използва експресивната 

лексика според спецификата на 
речевата ситуация.

44. 9. Редактиране на текст. Начини на ре-
дактиране (ККБЕ)

У Познава различни начини за ре-
дактиране и умее да ги използва. 
Разпознава правилна/неправилна 
и уместна/неуместна употреба на 
думи и изрази, както и на изучени 
езикови явления. 

45. 9. ККЛ
46. 10 Литература
47. 10. Думата в речниковия състав на бъл-

гарския език
НЗ Осмисля речниковия състав като 

единство от всички думи, упо-
требявани в даден език, които са 
свързани помежду си с различни 
връзки и отношения. 

48. 10. Литература
49. 10. Думата в речниковия състав на бъл-

гарския език
НЗ Осмисля речниковия състав като 

единство от всички думи, упо-
требявани в даден език, които са 
свързани помежду си с различни 
връзки и отношения. 

50. 10. Литература
51. 11. Домашни и чужди думи НЗ Разпознава домашни и чужди 

думи. Разграничава заемките от 
чуждиците. 

52. 11 Литература
53. 11. Домашни и чужди думи НЗ Разпознава домашни и чужди 

думи. Разграничава заемките от 
чуждиците. 
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

неутрална 
лексика,
експресивна 
лексика

Използва ресурсите на експресивната лексика 
за изразяване на емоционална оценка.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Характеризира лексиката, която се използва в 
медийни и художествени текстове.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира грешки в съдържанието, в езико-
вото и в техническото оформяне на учениче-
ски трансформиращ преразказ.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

речников 
състав

Извлича информация от художествен текст. 
Създава свой текст на аналогична тема. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

речников 
състав

Извлича информация от художествен текст. 
Създава свой текст на аналогична тема. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

чужди думи,
заемки,
чуждици

Активно използва алгоритъм за разграничава-
не на заемки от чуждици.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

чужди думи,
заемки,
чуждици

Активно използва алгоритъм за разграничава-
не на заемки от чуждици.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

54. 11. Подготовка за класна работа № 1 
(ККБЕ)

У Правилно се ориентира в съдър-
жанието на художествен и медиен 
текст. Решава тестови комуника-
тивни и езикови задачи от всички 
изучени раздели на езика. Откри-
ва и редактира различни видове 
грешки.

55. 11. ККЛ
56. 12. Литература
57. 12. Употреба на домашни и чужди думи У Уместно употребява онези думи 

(домашни или заемки), които са 
разбираеми за участниците в об-
щуването. Редактира неуместна 
употреба на чуждици.

58. 12. Литература

59. 12. Остарели думи в речниковия състав 
на езика

НЗ Разпознава остарели думи и ос-
мисля текста след уточняване на 
речниковото им значение.

60. 12. Литература
61. 13. Употреба на остарели думи в текста У Ориентира се в ресурсите, които 

предлагат остарелите думи за за-
силване на изразителността в ху-
дожествените текстове. 

62. 13. Обогатяване на речника О Систематизира знания за лекси-
калната система на езика и моти-
вира навлизането на нови думи в 
него или появата на нови значения 
на думите. 

63. 13. Литература

64. 13. Класна работа № 1 (ККБЕ) К Използва се за определяне на рав-
нището на рецептивните и линг-
вистичните знания и умения.

65. 13. ККЛ
66. 14. Литература
67. 14. КОНТРОЛНА РАБОТА № 2 (Ду-

мата в езика)
К Проверка на качеството на знания 

за думата като градивен елемент 
на изречението и текста.

68. 14. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Разбира смисъла на непознат текст, умее да 
извлича информация от него. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Извлича информация от текстове, наситени с 
чуждици, като използва различни видове реч-
ници, в т.ч. и електронни.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

остарели 
думи

Осмисля функцията на остарелите думи в ху-
дожествен и исторически текст.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Осмисля функцията на остарелите думи за 
създаване на атмосфера, характерна за време-
то, което се представя в текста.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Ориентира се в подходите за обогатяване на 
речника на българския език.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Организира времето си за работа върху тесто-
ви задачи със затворен и с отворен отговор.

тест

Организира времето си съобразно тестовата 
форма за проверка. 

 тест
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

69. 14. Правопис и правоговор на термино-
логична лексика

У Правилно изписва думи от терми-
нологичната лексика в зависимост 
от произхода им. 

70. 14. Литература
71. 15. Звукови промени в думата О Разпознава променливо Я, непо-

стоянно и подвижно Ъ – познава 
условията, при които те се про-
менят, и съобразява писмената си 
практика с тях. 

72. 15. Литература
73. 15. Думата като речникова единица О Уместно използва лексикални-

те ресурси на езика – употребява 
думи в прякото и в преносното им 
значение, служи си с експресивна 
лексика, уместно употребява чуж-
ди думи.

74. 15. Поправка на класна работа № 1 
(ККБЕ)

У Открива и редактира грешките си, 
допуснати в класната работа.

75. 15. ККЛ
76. 16. Литература

77. 16. Наклонение на глагола НЗ Познава спецификата на накло-
нението като начин за изразяване 
на отношение на говорещото лице 
към глаголното действие. 

78. 16. Литература
79. 16. Наклонение на глагола НЗ Познава спецификата на накло-

нението като начин за изразяване 
на отношение на говорещото лице 
към глаголното действие.

80. 16. Литература
81. 17. Изявително наклонение НЗ Разпознава и правилно образува 

форми на изявително наклонение. 

82. 17. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Редактира свои и чужди грешки, свързани с 
правописа на думи, завършващи на -ия, -иа, 
и др.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Редактира свои и чужди грешки, резултата от 
звукови промени в думата. Извлича информа-
ция от медиен текст.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Извлича информация от научнопопулярни 
текстове.
Използва различни видове речници, в т.ч. и 
електронни.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Използва различни стратегии за корекция, 
участва в съвместната работа.

дискусия

наклонение 
на глагола 

Разбира при четене смисъла на непознат 
текст. Коментира информация от текста и раз-
личните начини, които използва говорещото 
лице за изразяване на своето отношение към 
глаголното действие.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

наклонение 
на глагола 

Разбира при четене смисъла на непознат 
текст. Коментира информация от текста и раз-
личните начини, които използва говорещото 
лице за изразяване на своето отношение към 
глаголното действие.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

изявително 
наклонение

Коментира текстове от различни сфери на об-
щуване и употребените в тях глаголни време-
на.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

83. 17. Употреба на изявително наклоне-
ние

У Умее да използва изразните въз-
можности на изявителното накло-
нение в текст според целта на об-
щуване.

84. 17. Редактиране на преразказ от името 
на неутрален разказвач (ККБЕ)

У Познава различни начини за ре-
дактиране и умее да ги използва. 
Разпознава правилна/неправилна 
и уместна/неуместна употреба на 
думи и изрази, както и на изучени 
езикови явления. 

85. 17. ККЛ
86. 18. Литература 
87. 18. Условно наклонение НЗ Разпознава и правилно образува 

форми на условно наклонение.

88. 18. Литература
89. 18. Употреба на условно наклонение У Умее да използва изразните въз-

можности на условното наклоне-
ние в текст според целта на общу-
ване.

90. 18. Литература
91. 19. Повелително наклонение НЗ Разпознава и правилно образува 

формите на повелително наклоне-
ние.

92. 19. Литература
93. 19. Повелително наклонение НЗ Разпознава и правилно образува 

формите на повелително наклоне-
ние.

94. 19. Редактиране на преразказ от името 
на неутрален разказвач (ККБЕ)

У Познава различни начини за ре-
дактиране и умее да ги използва. 
Разпознава правилна/неправилна 
и уместна/неуместна употреба на 
думи и изрази, както и на изучени 
езикови явления. 

95. 19. ККЛ
96. 20. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Коментира текстове от различни сфери на об-
щуване и употребените в тях глаголни време-
на. Редактира грешки при неуместна употреба 
на формите за изявително наклонение.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира грешки в съдържанието, в езико-
вото и в техническото оформяне на учениче-
ски трансформиращ преразказ.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

условно 
наклонение

Разбира при четене смисъла на непознат текст 
и коментира информация от текста и използ-
ваните форми на условно наклонение.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира ролята на условно наклонение 
в текстове от различни сфери и употребява 
формите за изразяване на различни комуника-
тивни намерения.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

повелително 
наклонение

Разбира при четене смисъла на непознат текст 
от официално-деловата сфера и коментира ко-
муникативната роля на използваните форми 
на повелително наклонение.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

повелително 
наклонение

Разбира при четене смисъла на неизучаван 
текст и коментира информация от текста и из-
ползваните повелителни форми.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира грешки в съдържанието, в езико-
вото и в техническото оформяне на учениче-
ски трансформиращ преразказ.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

97. 20. Употреба на повелително наклоне-
ние

У Умее да използва изразните въз-
можности на повелителното на-
клонение в текст според целта на 
общуване.

98. 20. Литература
99. 20. Употреба на наклоненията в текст О Умее да използва изразните въз-

можности на видовете наклонения 
в текст според целта на общуване. 

100. 20. Литература
101. 21. Преизказни глаголни форми НЗ Разпознава преизказни глаголни 

форми в текст.
Уместно употребява преизказни 
глаголни форми в зависимост от 
ситуацията на общуване.

102. 21. Литература
103. 21. Преизказни глаголни форми НЗ Разпознава преизказни глаголни 

форми в текст.
Уместно употребява преизказни 
глаголни форми в зависимост от 
ситуацията на общуване.

104. 21. Редактиране на преразказ от името 
на герой (ККБЕ)

У Познава различни начини за ре-
дактиране и умее да ги използва. 
Разпознава правилна/неправилна 
и уместна/неуместна употреба на 
думи и изрази, както и на изучени 
езикови явления. 

105. 21. ККЛ
106. 22. Литература
107. 22. Употреба на преизказните глаголни 

форми
У Уместно употребява преизказни 

глаголни форми в зависимост от 
ситуацията на общуване.

108. 22 Литература
109. 22. Съвместна употреба на глаголните 

времена и наклонения в текст
У Тълкува съвместната употреба на 

глаголни времена и наклонения в 
художествен текст. 
Умее правилно съвместно да из-
ползва глаголни времена и накло-
нения в речевата практика.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Извлича и обработва информация от текстове 
от различни комуникативни сфери и определя 
ролята на използваните в тях форми на пове-
лително наклонение.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Извлича и обработва информация от текстове 
от различни комуникативни сфери и определя 
ролята на използваните в тях глаголни накло-
нения.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

преизказни 
глаголни 
форми

Тълкува употребата на преизказните глаголни 
форми в текстове от различни сфери – худо-
жествена, битова. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

преизказни 
глаголни 
форми

Тълкува употребата на преизказните глаголни 
форми в текстове от различни сфери – худо-
жествена, битова. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Коментира грешки в съдържанието, в езико-
вото и в техническото оформяне на учениче-
ски трансформиращ преразказ.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Тълкува употребата на преизказните глаголни 
форми в текстове от различни сфери – худо-
жествена, битова, медийна. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Извлича и обработва информация от худо-
жествен (познат и непознат) текст и определя 
ролята на използваните глаголни времена и 
наклонения в него.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

110. 22 Литература
111. 23. Съвместна употреба на глаголните 

времена и наклонения в текст
У Тълкува съвместната употреба на 

глаголни времена и наклонения в 
художествен текст.
Умее правилно съвместно да из-
ползва глаголни времена и накло-
нения в речевата практика.

112. 23. Литература
113. 23. Съвместна употреба на глаголните 

времена и наклонения
О Тълкува съвместната употреба на 

глаголни времена и наклонения в 
художествен текст.
Умее правилно съвместно да из-
ползва глаголни времена и накло-
нения в речевата практика.

114. 23. Контролна работа №3 – Съвместна 
употреба на глаголни времена и на-
клонения (ККБЕ)

К Проверка на знанията за различ-
ните наклонения и за преизказни-
те глаголни форми и на уменията 
за образуването и употребата им 
съвместно с изучените до този 
момент глаголни времена. Прове-
ряват се и уменията за извличане 
и обработване на информация от 
художествен и медиен текст.

115. 23. ККЛ
116. 24. Литература
117. 24. Съставно сказуемо НЗ Овладява знания за съставно 

сказуемо (глаголно и именно) и за 
особеностите на неговия право-
пис. Формира умения за правилно 
използване на учтивата форма на 
съставното сказуемо.

118. 24. Литература
119. 24. Съставно сказуемо НЗ Овладява знания за съставно 

сказуемо (глаголно и именно) и за 
особеностите на неговия право-
пис. Формира умения за правилно 
използване на учтивата форма на 
съставното сказуемо.

120. 24. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Извлича и обработва информация от худо-
жествен и медиен текст и определя ролята на 
използваните глаголни времена и наклонения 
в тях.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Извлича и обработва информация от худо-
жествен и медиен текст и определя ролята на 
използваните глаголни времена и наклонения 
в тях.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Съобразява дейността си с организацията на 
тестовата форма за проверка. Правилно раз-
пределя времето си за работа върху задачи 
със затворен и с отворен отговор.

решаване на тестови задачи

съставно 
сказуемо

Развиване на умения за създаване, анализ и 
редактиране на текстове с оглед на правилна-
та и уместна употреба на езиковите средства.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

съставно 
сказуемо

Разпознава съставното сказуемо в съпоставка 
със сложното изречение. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване



26

№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

121. 25. Съставно сказуемо У Мотивира целесъобразността на 
употребата на съставно сказуемо 
и спазва изучените езикови прави-
ла при употребата му.

122. 25. Литература
123. 25. Съставно сказуемо У Мотивира целесъобразността на 

употребата на съставно сказуемо 
и спазва изучените езикови прави-
ла при употребата му.

124. 25. Отговор на нравствен въпрос 
(ККБЕ)

НЗ Познава особеностите в съдържа-
нието и структурата на отговор 
на нравствен въпрос като текст, в 
който се тълкува, коментира, ана-
лизира същността на нравствен 
въпрос.

125. 25. ККЛ
126. 26. Литература
127 26. Обособени части в простото изре-

чение
НЗ Открива обособени части в изре-

чението и може да ги използва.
Редактира грешки, свързани с упо-
требата им.

128. 26. Литература
129. 26 Обособени части в простото изре-

чение
НЗ Открива обособени части в изре-

чението и може да ги използва.
Редактира грешки, свързани с упо-
требата им.

130. 26. Литература
131. 27. Пунктуация на обособените части в 

простото изречение
НЗ Знае с кои препинателни знаци и 

как обособените части се отделят 
от останалите думи в изречението.

132. 27. Литература
133. 27 Пунктуация на обособените части в 

простото изречение
НЗ Знае с кои препинателни знаци и 

как обособените части се отделят 
от останалите думи в изречението.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Осмисля функциите на съставното глаголно 
сказуемо за изразяване на етапи в протичане 
на действието.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Осмисля функциите на съставното глаголно 
сказуемо за изразяване на етапи в протичане 
на действието.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Осмисля отговора на нравствен въпрос като 
средство за изразяване и аргументиране на 
лична позиция по нравствен въпрос. Разпоз-
нава структурните части на текста.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

обособени 
части

Разбира смисъла на неизучаван текст при
четене и съпоставя информация от текста с 
информация от географска карта.

индивидуално оценяване

работа по групи

обособени 
части

Разбира смисъла на неизучаван текст при
четене и съпоставя информация от текста с 
информация от географска карта.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване 

Редактира грешки при употреба на обособени 
части: според мястото им в изречението; на-
личието на съединителен съюз и пр.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Редактира грешки при употреба на обособени 
части: според мястото им в изречението; на-
личието на съединителен съюз и пр.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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№ 
по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

134. 27. Създаване на отговор на нравствен 
въпрос (ККБЕ)

У Създава текст, в който тълкува, 
коментира, анализира същността 
на нравствен въпрос, за да аргу-
ментира собствена позиция във 
връзка с проблема.
Спазва изучените книжовни ези-
кови правила.

135. 27. ККЛ
136. 28. Литература
137. 28 Употреба на обособените части в 

простото изречение
У Разграничава обособените части 

според синтактичната им функция.
Използва обособени части в речта 
си.

138. 28 Литература
139. 28. Синонимни варианти на обособени-

те части
НЗ Познава начините за усъвър-

шенстване на текста чрез замяна 
на обособени части с варианти 
(изрази, изречения), които са те-
хни синоними. 

140. 28. Литература
141. 29. Синонимни варианти на обособени-

те части
НЗ Познава начините за усъвър-

шенстване на текста чрез замяна 
на обособени части с варианти 
(изрази, изречения), които са те-
хни синоними. 

142. 29. Литература
143. 29. Синонимни варианти на обособени-

те части
У Може да усъвършенства написа-

ното, като заменя обособени час-
ти със сложни съставни и сложни 
смесени изречения; разширени 
второстепенни части. 

144. 29. Редактиране на отговор на нравст-
вен въпрос (ККБЕ)

У Може да усъвършенства и реда-
ктира написаното, като се съобра-
зява с особеностите на речевия 
жанр. 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.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Умее да формулира теза и да подбира аргу-
менти. Предварително съставя план на текста.
Построява логически съчинението, като из-
ползва езикови средства, подходящи за целите 
на общуването.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено изпитване

Умее да редактира свои и чужди грешки при 
употреба на обособени части в изречението.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

За да избегне еднообразието в синтактичния 
строеж на изреченията, редува различни сино-
нимни варианти.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

За да избегне еднообразието в синтактичния 
строеж на изреченията, редува различни сино-
нимни варианти.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Целесъобразно и правилно използва обособе-
ни части в речта си.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Усъвършенства уменията си да подобрява 
създадения текст, съобразявайки се с негови-
те особености. Прилага пунктуационните и 
правописните правила.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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по 
ред

Уч.
седмица Тема на урочната единица Урочна 

единица
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

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

145. 29. ККЛ
146. 30. Литература
147. 30. Синонимни варианти на обособени-

те части
У Може да усъвършенства написа-

ното, като заменя обособени час-
ти със сложни съставни и сложни 
смесени изречения. 

148. 30. Литература
149 30. Сложно съставно изречение НЗ Разпознава подчинителни връзки 

в сложното изречение. 
Разпознава сложно съставно изре-
чение.
Разпознава главно и подчинено 
изречение в сложното съставно 
изречение.

150. 30. Литература
151. 31. Сложно съставно изречение НЗ Използва различни подчинителни 

връзки в сложното съставно изре-
чение според целта на общуване.

152. 31. Литература
153. 31. Употреба на сложните съставни из-

речения в речта
У Уместно използва сложни състав-

ни изречения в речевата практика.

154. 31. Подготовка за класна работа № 2 
(ККБЕ)

У Правилно се ориентира в съдър-
жанието на художествен и медиен 
текст. Решава тестови комуника-
тивни и езикови задачи от всички 
изучени раздели на езика. Откри-
ва и редактира различни видове 
грешки.

155. 31. ККЛ
156. 32. Литература
157 32. Употреба на сложните съставни из-

речения в речта
У Уместно използва сложни състав-

ни изречения в речта си.

158. 32. Литература
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Целесъобразно и правилно използва обособе-
ни части в речта си.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

подчинител-
на връзка;
главно и 
подчинено 
изречение

Разграничава сложно съчинено от сложно със-
тавно изречение във връзка с целесъобразна-
та им и уместна употреба в речевата практика.

индивидуално оценяване;
работа по групи

сложно 
съставно 
изречение

Употребява различни подчинителни връзки в 
сложното съставно изречение според целта на 
общуване и съобразява правилната пунктуа-
ция.

писмено и устно изпитване

Усъвършенства алгоритъма за анализ на 
сложни съставни изречения с цел тяхната 
уместна употреба. Прилага пунктуационните 
правила.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Разбира смисъла на непознат текст, умее да 
извлича информация от него. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Умее да анализира сложни съставни изрече-
ния при изпълнение на определена комуника-
тивна задача. Редактира грешки в сложни със-
тавни изречения.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване
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159 32. Сложно смесено изречение НЗ Разграничава съчинителни от под-
чинителни връзки в сложното сме-
сено изречение.

160. 32. Литература
161. 33 Сложно смесено изречение НЗ Разпознава сложно смесено изре-

чение.

162. 33. Литература
163. 33. Употреба на сложни смесени изре-

чения в речта
У Уместно употребява сложни сме-

сени изречения в речевата практи-
ка.
Служи си с разнообразни синтак-
тични конструкции и използва си-
нонимни варианти според целта на 
общуване.

164. 33. Класна работа № 2 (ККБЕ) К Използва се за определяне на рав-
нището на рецептивните и линг-
вистичните знания и умения.

165. 33. ККЛ
166. 34. Литература
167. 34. Пряко, непряко и полупряко преда-

ване на чужда реч
НЗ Познава начини за цитиране и тях-

ното правописно и пунктуационно 
оформяне.

168. 34. Литература
169. 34. Пряко, непряко и полупряко преда-

ване на чужда реч
НЗ Познава правилата за пряко, не-

пряко и полупряко предаване на 
чужда реч в текст.
Познава начини за преобразуване 
на пряката реч в непряка.

170 34 Литература
171 35 Пряко, непряко и полупряко преда-

ване на чужда реч
У Познава правилата за пряко, не-

пряко и полупряко предаване на 
чужда реч в текст.
Познава начини за цитиране и тях-
ното правописно и пунктуационно 
оформяне.
Използва правилно и уместно ци-
тиране, непряко и полупряко пре-
даване на чужда реч в текстове, 
които създава.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Усъвършенства уменията си за разпознава-
не на съчинителни и подчинителни връзки в 
сложното смесено изречение.

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

сложно сме-
сено изрече-
ние

Умее да разпознава сложно смесено изрече-
ние в текст.

писмено и устно изпитване

Целесъобразно и правилно употребява слож-
ни смесени изречения в устни и писмени тек-
стове, които създава.
Използва в речевата си практика разнообраз-
ни синтактични конструкции.

индивидуално оценяване;
писмено и устно изпитване

Организира времето си за работа върху тесто-
ви задачи със затворен и с отворен отговор.

тест

цитат,
полупряка 
реч

Разбира смисъла на непознат текст, умее да 
извлича информация от него. Коментира упо-
требата на пряка и полупряка реч в него.

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Разбира смисъла на непознат текст, умее да 
извлича информация от него. Коментира упо-
требата на пряка и полупряка реч в художест-
вен текст.

индивидуална работа; изпълне-
ние на домашна работа

Умее да редактира свои и чужди грешки при 
пряко, непряко и полупряко предаване на 
чужда реч.

индивидуално оценяване;
писмено и устно изпитване
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172 35 Литература
173 35 Годишен преговор БЕ П Правилно се ориентира в съдър-

жанието на текст. Решава тестови 
комуникативни и езикови задачи 
от всички изучени раздели на ези-
ка.

174 35 Поправка на класна работа 2 
(ККБЕ)

У Открива и редактира грешките си, 
допуснати в класната работа.

175 35 ККЛ
176 36 Литература
177 36 Годишен преговор БЕ . Подготовка 

за контролна работа 
П Правилно се ориентира в съдържа-

нието на текст. Решава тестови ко-
муникативни и езикови задачи от 
всички изучени раздели на езика.

178 36 Литература
179 36 Контролна работа – БЕ К Използва се за определяне на из-

ходното равнище на рецептивните 
и лингвистичните знания и умения. 

180 36  Анотация (ККБЕ) НЗ Извлича, осмисля, анализира ин-
формация от анотация с оглед на 
конкретна комуникативна задача.
Познава същността на анотацията 
като вид текст.

БРОЙ ЧАСОВЕ И ТЕМИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
(БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

1 – 2. Дискусия – НЗ
3. Редактиране на текст. Начини на редактиране – 
НЗ
4. Редактиране на текст. Начини на редактиране – У
5 – 6. Редактиране на преразказ от името на неутра-
лен разказвач У
7. Редактиране на преразказ от името на герой– У
8. Отговор на нравствен въпрос– НЗ
9. Създаване на отговор на нравствен въпрос – У

10. Редактиране на отговор на нравствен въпрос – У
11. Анотация – НЗ
12. Контролна работа – К
13. Подготовка за класна работа № 1– У
14. Класна работа № 1– К
15. Поправка на класна работа № 1 – У
16. Подготовка за класна работа № 2– У
17. Класна работа № 2 – К
18. Поправка на класна работа № 2 – У

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложеното разпределение е вариант, в който са включени и темите за развиване на 
комуникативните компетентности по БЕ. Те могат да се преразпределят от учителя съобразно с възмож-
ностите и потребностите на учениците. 
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на оценява-
не по теми 

и/или по раздели
Заб.

(6) (7) (8) (9)

Разбира смисъла на непознат текст, умее да 
извлича информация от него. Съобразява дей-
ността си с организацията на тестовата форма 
за проверка. Правилно разпределя времето си 
за работа върху задачи със затворен и с отво-
рен отговор. 

индивидуално оценяване;
работа по групи;
писмено и устно изпитване

Използва различни стратегии за корекция, 
участва в съвместната работа.

дискусия

Съобразява дейността си с организацията на 
тестовата форма за проверка. Правилно раз-
пределя времето си за работа върху задачи 
със затворен и с отворен отговор.

решаване на тестови задачи

Организира времето си за работа върху тесто-
ви задачи със затворен и с отворен отговор.

тест

анотация Умее да обработва информация от анотация, 
както и да създава анотация на книга, филм, 
представление и др. (включително и в елек-
тронна форма).
Спазва изучените книжовни езикови правила.

индивидуално оценяване; работа 
по групи; изпълнение на домаш-
на работа
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
ПО ТЕМИ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

МЕДИЕН ТЕКСТ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ 
 ● Да се разпознават особености на текста в масовата комуникация.
 ● Да се характеризира спецификата на интервюто, репортажа и информационната бележка като медий-

ни текстове.
 ● Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обра-

ботване на информация от медиен текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА 

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
3. – 4. Текстът в масовата комуникация

Темата е предвидена да се работи в два часа за нови знания, като разпределението на учебното съ-
държание и последователността на изпълнението на задачите е по преценка на учителя и в зависимост от 
интересите на учениците.

Първите четири въпроса изискват осмисляне на текста чрез извличане на подходяща информация от 
него – свободен/индивидуален коментар, като за зад. 3 може да се използва и речник на чуждите думи. За-
това е подходящо при този тип рецептивни задачи учителят да даде възможност за изява на повече ученици. 

Зад. 5 и 6 подпомагат систематизирането на емпиричните познания на учениците за различните медии и 
предполагат устно изпълнение. Зад. 6, както и зад. 10 са предвидени за работа по групи, като след времето, 
определено за проучването на групите, трябва да се провери изпълнението на задачите.

Зад. 7 е с по-висока степен на трудност и би могла да се предвиди за индивидуална работа на ученици 
по желание. Зад. 8 и 9 е целесъобразно да се работят в беседа.

Домашната работа предполага различни варианти за проверка и оценка: писмено (за всички ученици) с 
рецензия за изпълнението; подбор на ученици от учителя; коментар на изпълнението по желание на учени-
ци или по преценка на учителя, като първата задача може да се представи мултимедийно.

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
5. – 6. Интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове

Темата е предвидена да се работи в два часа за нови знания, като разпределението на учебното съ-
държание и последователността на изпълнението на задачите е по преценка на учителя и в зависимост от 
интересите на учениците.

Първите три въпроса изискват осмисляне на текста чрез извличане на подходяща информация от него 
– свободен/индивидуален коментар. Затова е подходящо при този тип рецептивни задачи учителят да даде 
възможност за изява на повече ученици в беседа. 

Зад. 4 може да се изпълнява по групи, като се използват знанията за медиен текст и уменията за неговия 
анализ. Зад. 5 е с по-висока трудност и предполага конструиране на текст за интервю. 

Зад. 6 с подзадачите също може да се работи по групи, но е възможна и формата на беседа. Тази задача 
има и развлекателен характер.

Домашната работа предполага различни варианти за проверка и оценка: писмено (за всички ученици) с 
рецензия за изпълнението; подбор на ученици от учителя; коментар на изпълнението по желание на учени-
ци или по преценка на учителя. Интервюто може да се подготви и да се разиграе по двойки.
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Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
7. – 8. Извличане и обработване на информация от медиен текст

1. малините/ общ предмет/ обща тема
2. напр. различни медийни текстове – информационна бележка и репортаж
3. ежегоден – който се провежда всяка година.
4. дрогерийни продукти – различни лекарства без рецепта, козметика
5. за диетичното хранене, за укрепването на организма, за преодоляването на стреса; оказват благотвор-

но въздействие на целия организъм, на храносмилателната система и на общия тонус на човека
6. българинът обича малини, макар родният пазар като консуматор да не е голям фактор в произ-

водството
7. първият е информационна бележка – отговаря на въпросите какво?, къде?, кога?, кой?, а вторият е 

репортаж – днес предаваме, с нашата камера ще ви покажем, ето тук са представени и др. Вторият е 
за електронна медия, докато първият може да е предназначен и за двата вида медии.

8 – 9. Във втория текст – уместна е употребата, защото е с цел да въздейства, а не само да информира 
(напр. Иска ти се да похапнеш от всичко, много вкусно).

10. Изразява емоционална пауза преди възклицателното изречение, изразяващо възхищение.
11. грешки и правилни изрази: зрителю – зрители; тренерът – треньорът; Хей, тренер – господин…

(фамилията на треньора); най се страхувате – най-много…; Как не ме разбираш?!; общуването трябва 
да спазва речевия етикет при официално общуване; неправилно е да се задават няколко последователни 
въпроса, затова има объркване в отговора. Допуснати са и правописни/правоговорни грешки, неправилни 
форми на местоимения (на който – на когото; в който – на който/където) и грешки при членуване (на 
стадиона, най-важния ).

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
2. Текстът в масовата комуникация

1. в) Изисква се и мотивация на отговора.
2. Изпълнение на едно пиано от двадесет ръце.
3. а, б, д, е
4. б)
5. в)
6. ръка, ръце, ученици, свириха, пиано
7. а)
8. Всеки изпълнител трябва да използва само една ръка, като се спазва изискването да се свири 

най-малко пет минути, а през тези пет минути да има двайсет ръце на клавишите.
9. – В една страна, която все още е много разделена, този концерт е послание за мир, любов и един-

ство – заяви преподавателката по музика, която ръководеше подготовката. Възможно е пряката реч 
да е разделена/разкъсана от непряката реч; 9.1. Преобладават сложните изречения, като има 2 прости из-
речения в текста; 9.2. По цел на общуване изреченията са съобщителни изречения; 9.3. Основната цел на 
текста е да информира и затова са употребени такъв вид изречения.

10. Допуснати са фактически, правописни, пунктуационни грешки и грешки при членуване. Изисква 
редактиране.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
3. Интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове

1. Това е предметът на текста; интервюираната се занимава с кучета.
2. г)
3. Зоотерапия е сложна дума с първа част – чуждата дума зоо (животно) и значението е на терапия с 

животни; б)
4. напр. развил, се прокрадва, се запалих, мяукащ клиент
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5. котка; 5.1. Защото показва отношение, добронамереност, шеговито е; 5.2. мяукащ – сег. деят. при-
частие

6. възрастни хора след пенсиониране; възрастта след активната трудоспособност
7. Въпросителните изречения са въпроси на интервюиращия.
8./9. Въпроси и отговори; има интервюиращ и интервюиран; представя директно информация и оценъч-

ност, лична гледна точка; запознава с интересна съдба/професия/личност

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
4. Извличане и обработване на информация от медиен текст

1. Кой – Българската републиканска федерация по кинология; какво – киноложки празник; кога и къде? 
– 10 дена, тази година, във Варна; защо? – да се представят кучета от всички породи от целия свят, както и 
трите български породи кучета.

2. в)
3. Преобладават думи в пряко значение.
4. информационна бележка
5. напр. изложби, на които ще се представят кучета от всички породи от целия свят
6. напр. преминава по подиум; разхожда се на ревю; движи се тържествено
7. ансамбъл – непостоянно Ъ
8.1. еднородни части – напр. Български барак, Българско овчарско куче и Българско гонче; сл. съч. 

изр. И тази година няма да е по-различно, ще бъде показан пред света…; сл. съст. изр. А на празник не 
може без музика и танци, затова организаторите са поканили различни фолклорни ансамбли. 8.2. Има 
обобщаваща дума породи, след която следва изброяване.

10. Редактиран текст: Тази статия е за хората, които за първи път ще заведат своето куче на из-
ложба по красота. За да са уверени и да могат да представят кучето си, трябва да се съобразят с 
няколко основни момента. Ринг дресурата се състои от няколко МНОГО прости упражнения, които 
са по силите на всяко куче и дори и на най-неопитния собственик. Не се разочаровайте, ако първите 
няколко пъти кучето се държи странно на ринга. Има кучета, които са свикнали да тичат на трева и, 
влизайки в залата, покрита с дървена настилка, например се опъват и не искат да направят и крачка.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Масова комуникация, медийни текстове – тестова задача
 ● Медийни текстове – тестова задача
 ● Цели на медийните текстове
 ● Медиите през Възраждането – проект
 ● Създаване на текст
 ● Видове медийни текстове – тестова задача
 ● Редактиране на медиен текст
 ● Създаване на текст – репортаж
 ● Искам да стана журналист – репортаж
 ● Създаване на текст – интервю
 ● Искам да стана журналист – интервю
 ● Правила при интервю
 ● Редактиране на медиен текст
 ● Анализ на новинарска емисия
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ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да се търси, извлича, подбира и анализира информация от художествен текст (на хартиен и на елек-

тронен носител) за изпълнение на определена комуникативна задача.
 ● Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обра-

ботване на информация от медиен текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА 

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
9. – 10. Художествен текст

Предвидено е темата да се работи в два часа за нови знания, като разпределението на учебното съ-
държание и последователността на изпълнението на задачите е по преценка на учителя и в зависимост от 
интересите на учениците.

Двата начални текста са от учебната програма по литература и би трябвало да са изучени или поне тек-
стът от повестта „Немили-недраги“ да се работи паралелно с този урок по български език. Затова първите 
четири въпроса изискват анализ на откъсите на лигвистично равнище, подходящо за беседа. Необходимо е 
да се изяснят основните разлики между прозаически и лирически текст, ако това не е направено в часовете 
по литература. 

5. първият текст е лирически, а вторият – прозаически.
6.1. майко, хайдутин. Напр. Акцентират върху героите, тяхната съдба и чувствата им; 6.2. турска чер-

на прокуда. Може да се коментира звукописът; 6.3. клета – за майката; клети – за бунтовниците; напр. за 
страдание, болка; 6.4. възклицателни изречения; напр. Представят емоционалното състояние на героите.

7.1. образно, емоционално; 7.2. напр. чужда земя, затворена за тях, бяха в пустиня, простираха ръце; 
7.3. Въпросителните изречения са реторични въпроси; засилват емоцията и внушенията; 7.4. своите – въз-
вратно притежателно местоимение; засилва представата за болката по близките хора, за невъзможността 
да са с тези, които обичат; за страданието от изгнаничеството.

8.1. – 8.2. Първият текст е художествен – лирически, а вторият – медиен. За доказателство се използват 
рубриките „Важна информация“ за същността на двата вида текстове.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
11. – 12. Извличане и обработване на информация от художествен текст

1. чичо Горан – Божичко мили, що ми не дадеш ти на мене една способност, хе тъй, каквото кажа 
– да стане. Света на рай ще ти обърна аз тебе. Ни болести ще има, ни тегло ще има, ни сиромашия ще 
има.; Рустем – … да се намери по нашите места разковниче.

2. моята вяра/във дните честити,/моята вяра,/че утре ще бъде/живота по-хубав,/ живота по-мъдър
3. Напр. на всичко, на саможертви, на борба за мечтите си.
4. Напр. първият текст – меланхолично, по-тъжно настроение, вторият – оптимистично, бодро.
5. Извеждат се характеристиките на художествен текст.
6. Общото е свързано с мечтата, вярата в по-доброто бъдеще, различното – прозаически и лирически 

текст.
7. Напр. меланхолията и съзерцанието у героите е в съзвучие със спокойствието на пейзажа, със зам-

рялата, сънлива, спряла във времето природа; 7.1. Всички подчертани изрази в таблицата за пейзажа; 
7.2. реката сякаш беше се спряла под сянката на върбите и не шаваше; и пак заспа; 7.3. Напр. унесен 
е, замечтан, замислен; гледа, но като че ли не е в реалността; 7.4. сложни съчинени, сложни съставни; съ-
общителни, възклицателни, реторичен въпрос – подсилват мечтателността у героите.

8.1. моята вяра, живота, няма открити – напр. подчертават силата на вярата в по-доброто бъдеще; 
8.2. живота по-хубав, живота по-мъдър – напр. важна е римата, акцентира се на определенията/епите-
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тите; 8.3. песенна, лирична (звуковете м, н, л, о, а, я); 8.4. по-маршова, ударна (звука р, струпването на 
съгласни).

Сам вкъщи 
1. творба – творя, творец/творчество, творчески 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
5. Извличане и обработване на информация от художествен текст

1. Общото – пейзажни текстове; различното – напр. при втория текст пейзажът е през погледа на героя, 
представя реката.

2. Първият – весело, радостно, хумористично-закачливо; вторият – меланхолично, съзерцателно, тъжно.
3. Т 1 – повествование, Т 2 – описание и разсъждение; преносна употреба – Т 1 напъва се, издува се, ру-

менее и зеленее; ще роди; ще запалят; ще се разжарят; ще се преоблече; ще изгрее (петел) и ще захване 
да се бие в гърдите; ще погледне (локвата), ще го свали; Т 2 висях; основни и допълнителни гл. времена: 
Т 1 – бъд. вр. + сег. вр., Т 2 – мин. несв. вр. + мин. предварително вр.; изречения – Т 1 – преобладават 
сложни съчинени, едно – възклицателно, Т 2 – преобладават простите, съобщителни изр.

4. раз-жар-ят – глагол, 3 л., ед. ч., сег. вр.
5. Напр. наблюдавам в унес; 5.1. меланхолично, съзерцателно, като в унес, замечтано; 5.2. СЪ- пред-

ставка, при която може да се сгреши СА-; Може да се работи със синонимен речник.
6. Напр. всеки ден по едно и също време правя едно и също.
7. По лице, по число и по употреба – първият е в преносно значение, а вторият – в пряко значение.
8. мъглица, топлинка
9. над покриви и коминчета – обст. пояснение; за голямата река Дунав, за
идващата зима, за селото – допълнение

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Художествен текст – тестови задачи
 ● Възприемане на художествени текстове
 ● Създаване на текст
 ● Разпознаване на художествен текст
 ● Работа с текст
 ● Анализ на текст
 ● Думата творба
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ДУМАТА В ЕЗИКА

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да осмисля речниковия състав като единство от всички думи, употребявани в даден език, които са 

свързани помежду си с различни връзки и отношения.
 ● Да разпознава домашни и чужди думи; заемки и чуждици; неутрална и експресивна лексика; остарели 

думи. 
 ● Уместно да употребява онези думи, които са разбираеми за участниците в общуването. 
 ● При извличане на информация от текстове, наситени с чуждици и остарели думи, да използва различ-

ни видове речници, в т.ч. и електронни.
 ● Да осмисля функцията на чуждите и остарелите думи в художествен, в научен и в исторически текст.
 ● Да се ориентира се в ресурсите, които предлагат остарелите думи за засилване на изразителността в 

художествените текстове, за създаване на атмосфера, характерна за времето, което се представя в текста.
 ● Да редактира лексикални грешки.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
14. – 15. Неутрална и експресивна лексика

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ е художествен, натоварен с остарели думи и експресивна 
лексика. 

Рецептивните задачи не са трудни, защото се изисква внимателен прочит за откриване на факти от 
текста. Така се стига до отговорите:

1. Когато чорбаджи Илчо престане да ронка кукуруз, той вече е планирал всичко, което ще прави, а 
близките му знаят какво трябва да сторят.

2. В патриархалното семейство снахите дължат почит и уважение на свекъра си, на по-възрастните.
3. Чорбаджи Илчо закусва на чардака със сиренце, сланина, търкан фасул с червен пипер и чубрица. 

И задължително малка топла погачка.
4. Героят вече е решил къде ще иде, кого ще види, какво ще каже, какво ще купи… 
Чрез лингвистичните задачи се актуализира умението за характеризиране на думите като елементи на 

лексикалната система. Задачите изискват: обяснение на речниково значение (4.1., 4.2., 5); работа с неутрал-
на лексика (5.1., 5.2.), работа с експресивна лексика (6, 7, 8, 9), редактиране (10). 

Отговори на лингвистичните задачи 
4.1. Уточнява се речниковото значение на думите (може и с речник).
4.2. Срещат се във всеки вид текст.
5. Думата неутрален е употребена с третото си значение; 5.1. престанал (прич.), Илчо (същ.), всичко 

(мест.), пълна (прил.), малко (нареч.); 5.2. Илчо беше престанал да чете, защото всичко му беше ясно. 
Нищо, че бележника му беше пълен с тройки и малко четворки. 

6. медец, сиренце, пиперец, питчица 6.1. мед – корен, ец – наставка; сирен – корен, ц – наст., е – оконч.; 
пипер – корен, ец – наст. 6.2. Не е уместно да се употребяват в научен текст, защото изразяват отношение.

7. кратунка, синийка, джезвенце
8. брей – частица, мъжага – същ. име, ужас – частица, дърдорене – същ. име, леле – частица, крачища 

– същ. име, адаш – същ. име, слушкам – глагол
9. солчица – умалителна дума, изразява отношение
10. Сутринта сестра ми даде саламче на едно бездомно кученце.
Сам вкъщи
1. Очаква се да се напише кратък текст описание, в който да има ясно изразено отношение към описва-

ния обект – проливен дъжд.
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Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
16. Употреба на експресивна лексика в художествени и медийни текстове

1. Защото много иска да се завърне в родното си село.
2. Казва му, че не трябва да се бои, щом е с него, и че ще го заведе в родното му село.
3. Калуньо мечтае да си има дечица, изпитва умиление към малкото момиченце, заспало в ръцете му, 

съчувства му.
4. да ми чучурика, да ми радва сърцето, устица, зайченце 4.1. устица, зайченце; уст- корен, иц- наст., 

а- оконч, зай-корен, ч- наст., -енц- наст., е- оконч., думите са същ. имена 4.2. тъничък, гласец, пиленце, 
звънче – от експресивната лексика, изразяват чувство.

5. чучурика – чурулика
6. Към експресивната лексика, защото днес тези думи не се употребяват в ежедневието.
7. гласище; 7.1. Гласището му се понесе по долини и планини. 7.2. гласец
8. Към експресивната лексика се отнася междуметието ау. Изречението е възклицателно. Изразява се 

отношение.
9. Текстът е художествен. 9.1. тъничък, пиленце, ау, заджавкаха 9.2. за худ. текст употребата на екс-

пресивна лексика е обичайна.
10. Учудва ли ни нещо, което вчера е изглеждало като фантастика? Какво е бъдещето на технологиите?
11. „На прощаване в 1868 г.“, Христо Ботев, нехранимайка – от не храня и майка – сложна дума. Си-

ноними – непрокопсаник.
Сам вкъщи
Очаква се да напишат 2 интервюта – като интервюиращ и като интервюиран.

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
17. – 18. Думата в речниковия състав на езика

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ е художествен. В него е представена една нестандартна 
интерпретация на популярни детски народни приказки. В урока се отделя специално внимание на тези 
интерпретаци, затова рецептивните задачи са повече – пет (1., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.). Първата рецептивна 
задача е най-лесна: приказките са „Снежанка“, „Рапунцел“, „Грозното патенце“, „Хензел и Гретел“ и 
„Жабокът принц“. Следващите задачи за рецепция са подходящи за ученици, които се справят по-добре, 
защото изискват тълкуване на текста: 2.1. Приказките напомнят, че покрай нас има лоши хора; 2.2. Хензел 
и Гретел са допуснали грешка, като са ръсили хлебни трохички, а те могат да бъдат изкълвани от птиците; 
2.3. Пропускат се важни неща, защото разказвачите имат свои цели. Например за разказвача вероятно 
не е важно какво се случва с изкаляната коса на Рапунцел, но героинята от текста смята, че този неотра-
зен факт е важен: Рапунцел непременно трябва да измие косата си от калта, и то сама; 2.4. Когато някои 
хора започват живота си като патета, те не се радват на всеобщо одобрение или възхищение, но по-късно 
доказват, че заслужават такова отношение. По-добре е да започнеш живота си като грозно пате, защото 
превръщането в красив лебед ще ти носи удовлетворение и положителна оценка от околните. Освен това 
ще научиш истини за живота, ще откриваш приятели в трудностите и когато по-късно засияеш със своя 
красота, ще оцениш онова, което си постигнал сам. Задача 2.4. изисква още една дейност – съчиняване 
на отговор на нравствен въпрос: „Кое е за предпочитане – да започнеш живота си като красив лебед и да 
го завършиш като грозно патенце, или обратно?“. Тъй като съставянето на текст разсъждение е трудно 
за учениците, задачата може да се постави като индивидуална на ученици, които се справят по-добре, до-
като останалите работят върху останалите задачи от упражнение 2. Важно е да се препоръча нахвърляне 
на идеи на чернова, оформяне на теза и аргументи към нея. Ако времето не е достатъчно, отговорът на 
въпроса може да се провери само устно, а писменото му оформление да се остави за домашна работа на 
същите ученици. Наложително е обаче в класа да прозвучи отговорът на този въпрос, защото той е клю-
чов за интерпретацията на изходния текст.

Лингвистичната информация в урока е поднесена както с текстово обяснение (вж. новата информация в 
каретата), така и чрез схема, затова е наложително тя да се коментира, а не само да се използва при реша-
ване на практическите задачи. Схемата има илюстративен характер.
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Лингвистичните задачи в урока следват модела на схемата, т.е. чрез тях се доказва нейният обобщаващ 
характер. В същото време дори и по-слабите ученици е логично да изпълнят по-голямата част от лингвис-
тичните задачи, защото практическите им действия повтарят характеристиките, които са систематизирани 
в схемата. Задачите предполагат: откриване на речникови единици, които са обединени от някакъв вид лек-
сикални връзки – синоними, антоними, омоними (3.1., 3.2., 3.3., 5., 6., 2. от Сам вкъщи); характеризиране 
на думите според контекста (4.) и др.

Отговори на лингвистичните задачи 
3.1. говорих, казах, допълнителни – приказвах, разказвах; зли, подли, допълнителни – лоши, гадни, 

жестоки. 3.2. Започнали и свършили са антоними. 3.3. говоря – мълча; първа – последна; кратки – дълги.
4. Живея в голям град. Град като орехи се изсипа над града.
5. Руло и свитък са синоними.
6. Думи с по-рядка употреба: насищат, намерения, гръбначни организми, имунна система; Термини 

са гръбначни организми и имунна система; Синоним на околните – обкръжаващите; антоним на нераз-
брани – разбрани, ясни.

Сам вкъщи
1. Очаква се да съчинят страничка от дневник, като указанията могат да бъдат, че това може да е въоб-

ражаем дневник, читателски дневник и пр.
2. Синоним на предвижвам – преминавам. 

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
19. – 20. Домашни и чужди думи 

За изходни текстове в рубриката „Аз чета“ са подбрани откъси от урочни статии на учебник по бъл-
гарски език. Темата на двата текста пряко свързана с темата на урока, защото се предлага нова информация 
по нея. Целта е, докато тренират уменията си, учениците да разчитат текст, да усвояват теоретична инфор-
мация за домашни и чужди думи. Освен това се очаква подобни задачи да съсредоточават вниманието им 
върху съществена лингвистична информация (в случая по темата на урока), като открояват най-важното 
по темата. 

Рецептивните задачи (1 – 3) насочват към осмисляне на лингвистичен текст. Въпросът в 1 зад. 
предполага да се правят изводи, защо в един учебникарски текст нещо е съзнателно маркирано – защото 
това е най-важната информация по темата. В случая това са определенията на основните лингвистични 
понятия.

Зад. 2 изисква извличане и обобщаване на информация от два текста – те характеризират думите като 
домашни и чужди.

В изпълнение на 3 зад. учениците лесно ще се досетят, че във всички езици има домашни и чужди думи, 
защото изречението, което дава отговор на въпроса, е от първия абзац.

Лингвистичните задачи са за: откриване на домашни думи (4, 5); откриване на чужди думи и разграни-
чаване на заемки от чуждици (6, 7, 8) и разграничаване на домашни и чужди думи (2 от Сам вкъщи).

Отговори на лингвистичните задачи
4. език, думи, различават, домашни, едни
5. стар; мома; 5.1. стар-корен; мом-корен, а-оконч.; 5.2. стар-ик, стар-ост, стар-ец; мом-ък, 

мом-че
6. Думите са свързани с модата; откриват се в речник за чужди думи.
7. Чуждица е фешън, защото има дума синоним, която е по-често срещана.
8. Присъствието на турски или руски думи в нашия речник е свързано с историческата съдба на Бъл-

гария. Чуждите думи навлизат по различни начини – чрез общуване между етносите, чрез появата на нов 
продукт, който идва с името си и пр.

9. чужд-ен-ец, от-чужд-ен, чужд-иц-а, чужд-о-поклонник; Той е чужденец в тази страна, а ти си 
чуждопоклонник, щом толкова го толерираш.
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Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
21. Употреба на домашни и чужди думи

1. Отговорите могат да са различни и зависят от състава на класа.
2. Очакват се различни примери, но обичайни са селфи, емотикон и пр.
3. спа – водни процедури, имидж – образ, лайк – харесване. Чуждици са.
4. Не изпускаме телефоните, непрекъснато са с нас.
5. в)
6. Харесванията след всяко селфи подхранват самочувствието.
7. Емотиконите вече са обичайно средство при електронна комуникция.
8. Променяме изказа си, говорим с чуждици, които не всеки разбира (За да поддържаме имиджа си…)
9. Самостоятелна работа в тетрадките (може редактирането да е по групи – по абзаци)
10. Информ.технологии не ни правят по-красиви, а по-суетни, определят самочувствието ни.
11. уъркшоп – практикум, лайк – харесване и др. 11.2. те са чуждици, защото имат синоними; 11.3. Са-

мостоятелно редактиране с използване на речника от учебника.
12. Дават примери от живота си.
13. Информацията е, че нещо се рекламира чрез предаването; В предаването се съдържа реклама на…
Сам вкъщи 
1. Очаква се създаването на кратък текст разсъждение по поставената тема. Отговорът може да е в сфе-

рата на фантастиката.

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
22. Остарели думи в речниковия състав на езика 

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ е откъс от поемата „Изворът на Белоногата“, текстът е под-
бран заради наличието на остарели думи в него, но контекстът ги прави по-разбираеми. За да не се затруд-
няват учениците, речникът с непознатите думи е много богат.

Рецептивните задачи (1 – 3) насочват към представянето на двамата герои и любовта им. Въпросът в 
1 зад. има за цел да се засили чувството за достоверност в поемата: с. Бисерча; глаголни форми във второ 
лице, ед.ч., които създават впечатление за диалог с читателя; преизказни глаголни форми. Отговорът на 
зад. 2 е, че Гергана и Никола са красиви и лични млади хора. В изпълнение на 3 зад. учениците трябва да 
направят обобщение, че двамата млади са надарени с всички патриархални достойнства, подхождат си, т.е. 
те са си „лика и прилика“.

Лингвистичните задачи са за: определяне значението на остарели думи думи (4, 5, 7, 9, 13); откриване 
на синоними на остарели думи (5, 6, 2 от „Сам вкъщи“) и редактиране чрез попълване на липсващи оста-
рели думи (12).

Отговори на лингвистичните задачи 
4.1. белонога е образувана от бели нозе, крака; 4.2. Нога, нозе е рядко срещана днес дума.
5. Тлъка и седянка са синоними, имат близко, но не еднакво значение.
6. виждат се, забелязват се, появяват се; Долу се появяват няколко мътни очертания на хора. Долу 

се виждат хора.
7. Ваклинов произлиза от вакъл; вакъл и черноок са синоними; вакъл е дума от „Изворът на Белоногата“ 
8. Отговори на кръстословицата: 1. идвам; 2. майка; 3. ера; 4. тъжен; 5. обичам; Отвесно се получава 

думата името.
9. двери – врата
10. стомна: глинен съд за течности с дръжка, на която има дупка, от която може да се пие; делва: глинен 

съд с по-голям отвор. Няма дръжка с отвор за пиене. 10.1. С речниковото им значение; 10.2. Думите се опре-
делят като остарели, защото тези предмети днес не се употребяват, съответно и думите, с които ги назоваваме.

11. цървули – ръчно изработени обувки от необработена кожа; навуща – правоъгълни парчета от дебел 
плат, с които се увиват краката от стъпалата до коленете.

12. крина, рало
13. мобил, по-заможна, водник, мосандра, долап, козяци
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Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
23. Употреба на остарели думи в текста

1. Страхил е овчар, пастир; 1.1. чобанин е чуждица; 1.2. „От малък бе с хорските стада…“
2. Героят живее в бедна колиба, наследена от майка му.
3. Облича топли дрехи и запасва два ножа, защото иска да убие вълк.
4. Облеклото му включва: ямурлук – не се използва днес; елече – използва се; два пояса – не се използ-

ват днес.
5. „Запали газеничето…“; 5.1. газениче, ямурлук, пояс…; 5.2. Пали газениче, облича елече, ямурлук, 

взема торбичката си. Използват се остарели думи, за да се представят действията на героя и предметите, с 
които те са свързани.

6. Тъмно е, студено е, луната се крие зад облаци. В преносно значение са дуумите: пилее – вм. разпръск-
ва и стада – вм.облаци

7. б)
8. газениче – газ-ен-ич-е
9. лампа, лампено шише, кандило
10. Да изкърпи стените – да подмаже стените; глагол, 3 л., ед.ч., сег.вр., да изкърпя, 2. спр.; 10.1. из-

кърп-и; 10.2 Представките имат устойчив правопис, [з] стои пред беззв. съгл. [к], затова се обеззвучава.
11. б) 
12. Научаваме как са живели селяните по онова време. 12.1. ратаи – слуги, болярин – господар, даждие 

– даване, тлъки – събиране на хора, за да работят заедно, отроци и парици – зависими селяни; 12.2. Упо-
требяват се остарели думи, за да се представят действия и предмети, свързани с миналото.

Сам вкъщи
1. и 2. Очаква се записване на остарели думи от учебника по литература с помощта на речник.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
7. Неутрална и експресивна лексика 

1. Блуждаещата светлинка и Добрият нощен дух
2. Има многоточия, защото Блуждаещата светлинка говори със запъване, накъсва изреченията си. Мно-

готочието означава незавършена мисъл.
3. Тлеещото тресавище; 3.1. тле-ещ-о-то тресав-ищ-е; тлеещото – сег. деят. прич., ср.р., ед.ч., чл.; 

тресавище – същ. нар. име, ср.р., ед.ч., нечл.; 3.2. Листата тлееха. Момичето тлееше от болестта.
4. Прекрасно кътче! 4.1. Възклицателно изречение; 4.2. кът-че; 4.3. експресивна лексика 
5. неутрална лексика – седна , място, част…; експресивна ексика – аууу, кътче, светлинка; 5.1. кът, 

светлина; 5.2. аууу – защото е междуметие.
6.1. смелчагата, хей, немирнико, момиченцето; вагабонтин, момчурляците, бае; 6.2. ръка, говореше, 

най-големият
7. думичка, мишчица; 7.1. Той написа три думи. Котката хвана мишка; 7.2. Това ли са ти сериозните 

думички? Ой, каква мишчица!
8. Ура, идва републиканският шампион! Ооо, не мога да повярвам на очите си! Ау, много студено!
9. в) 
10. Очаква се текст описание.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
8. Домашни и чужди думи 

1. Двама познати, които отиват на работа.
2. Какво се случва в офиса на единия от общуващите.
3.1. Тълковен речник; 3.2. Чужда дума, има уточнение – от лат.; 3.3. Многозначна дума; 3.4. Употребена 

е с второто си значение; 3.5. Заемка.
4. сбирка, съвещание, събиране
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5. реновирам – ремонтирам; констатирам – установявам; консенсус – единомислие, пълно съгласие; 
дередже – положение; 5.1. С помощта на контекста; 5.2. Думите са чуждици.

6. имахме, сутринта, един
7. Пиратът печели от незаконна дейност; 7.1. Заемка; 7.2. Морските пирати нападнаха лодката. Този 

диск е пиратски.
8. Ако си свободен в събота… Спазвах точно всички правила.
9. Чужда, експресивна.
10. тийнейджърски, юношески, младежки
11. азбука
12. Очаква се съставяне на отговор на въпрос. След него има лингвистични задачи върху конкретния 

ученически текст.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
9. Остарели думи в речниковия състав на езика. Употреба 

1. За да предаде автентичната атмосфера на времето, което представя.
2. Получили са малко пари.
3. Калуньо е чорбаджията.
4. С една четвърт от купчината жълтици.
5. б)
6. Прозвището може да означава глашатай, главен овчар, надзирател
7. чардак
8. щерка, поминуваха, улисани, кунките
9. оджак, наклали, божем, разкрача
10. ръкойка – Снопче житни класове, събрани с едно захващане и отрязани със сърп.; произлиза от 

ръка; рък-ойк-а
11. самун – хляб, вощеница – свещ, дисаги – две съединени в горния си край торби, които се носят пре-

метнати през рамо, келепир – полза, менци – съдове за вода
12. остарели – в думата има променливо Я.
13.1 окаден, келепир, алъш-вериш ; думата е ока.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Думата в езика – актуализация
 ● Коя е думата 
 ● Откриване на синоними
 ● Откриване на антоними
 ● Граматично значение на думи
 ● Неутрална и експресивна лексика – тестови 
задачи

 ● Работа с текст
 ● Неутрална и експресивна лексика – тестови 
задачи

 ● Създаване на текст
 ● Образуване на думи от експресивната 
лексика

 ● Интервю
 ● Проект – употреба на експресивна лексика в 
различни видове текст

 ● Думата в речниковия състав на българския 
език – тестови задачи

 ● Домашни и чужди думи
 ● За чистота на българския език – 
информационен ресурс

 ● Домашни и чужди думи – тестови задачи
 ● Как се разпознават заемки от чуждици
 ● Домашни думи, заемки и чуждици
 ● Работа с текст
 ● Откриване на чуждици
 ● Остарели думи в речниковия състав на езика 
– тестови задачи

 ● Създаване на текст
 ● Употреба на остарели думи в текста – 
тестови задачи

 ● Работа с текст
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НАКЛОНЕНИЕ НА ГЛАГОЛА

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да се осмисли същността на категорията наклонение на глагола.
 ● Да се представят видовете наклонения и как чрез тях говорещият показва своето отношение към гла-

голното действие.
 ● Да се формира умение за разпознаване на формите на различните наклонения.
 ● Да се използват изразните възможности на различните глаголни времена и наклонения според целта 

на общуване. 
 ● Да се развиват рецептивните умения и мисленето на учениците.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
28. – 29. Наклонение на глагола

Изходните текстове в рубриката „Аз чета“ са два. Първият е разговорен, част от диалог между двама 
братя, а вторият поставя задача за подреждане на дадените части от пъзел. Целта на тази задача е по нетра-
диционен и интересен начин учениците да си припомнят изучените категории на глагола. Частите трябва 
да се подредят така:

4 6 5
9 2 7
3 8 1
Рецептивните задачи не са трудни, защото насочват към търсене на информация, която тематично се 

открива лесно. 1. въпрос търси общото между двата текста. Общото е, че и в двата текста се говори за 
пъзели. Отговорите на останалите рецептивни задачи са: 2. Общуването между двамата братя по повод на 
пъзела и неговото подреждане е устно, пряко, неофициално; за това говорят обръщението бате, изразите 
Какво става?, Става ли? и др. 3. По-малкият брат Косьо е получил пъзела като подарък за рождения си 
ден. Отговорът на този въпрос изисква използване на информация както от текста, така и от условието 
към него.

Задачи 5 и 6. осъществяват прехода от комуникативните към езиковите задачи. Идеята е учениците да 
осмислят категорията наклонение като възможност на говорещия да покаже отношението на глаголното 
действие към действителността по отношение на неговата реалност, възможност, желателност. Отговори: 
5. Косьо се обръща към брат си, защото не може сам да подреди пъзела; той го моли: Покажи ми как! 
6. Не е вярно твърдението, че Емо не иска да помогне на брат си; той няма време, защото ще закъснее за 
тренировка: Бих ти помогнал, но нямам време, ще закъснея за тренировка.

Чрез лингвистичните задачи се прилага наученото за наклонение на глагола и за видовете наклонения 
в българския език. Задачите илюстрират поднесената теоретична информация, като изискват разпознаване 
на наклоненията (7, 8). използвани са лесни за разпознаване форми. 

Отговори на лингвистичните задачи 
7. а)изявително наклонение; б)изявително и повелително наклонение; в)изявително и условно накло-

нение;
8. в)
Сам вкъщи
1. при попълване на таблицата учениците трябва да използват усвоената в този час информация за на-

клоненията. 
2. Формата за условно наклонение в изречението е бих отишъл.
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Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
30. Изявително наклонение

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ съдържа информация за пъзелите и е свързан тематично с 
текстовете от предходната урочна статия.

Рецептивните задачи не са трудни, защото насочват към търсене на информация, която тематично 
се открива лесно и е графично подчертана чрез абзаците. Трудността се крие в необходимостта тя да се 
осмисли и обобщи, за да се отговори на рецептивните въпроси. Отговорът на 1. въпрос се съотнася с 
информацията от втория абзац на текста. Отговорите на останалите рецептивни задачи са: 2. Опитвайки 
се да предложи забавен начин за изучаване на география, Джон Спилсбъри – картограф и дърворезбар, 
създава в Лондон през 1760 г. първите пъзели, които изобрaзявали карти на различни държави. 3. Зна-
чения, с които са употребени в текста думите: ориентир – елемент, който може да служи за постигане на 
определена цел; забавен – интересен, приятен; гладка – който няма издатини и вдлъбнатини; 4. Специфика 
на изображението, брой на частите. 

Чрез лингвистичните задачи се припомнят изучени глаголни времена, чиито форми са форми за изяви-
телно наклонение. Задачите илюстрират поднесената теоретична информация, като изискват: разпознаване 
на глаголните времена (5, 6, 7); прилагане на новото знание за условно наклонение (7).

Отговори на лингвистичните задачи 
5. сегашно време
6. се прибрах – мин. св. вр.; беше седнал – мин. предв. вр.; четеше – мин. несв. вр.; видях – мин. св. 

вр.; се е съсредоточил – мин. неопр. вр.; прави – мин. св. вр.; реших – мин. св. вр.; не прекъсвам – сег. вр.; 
щях да разкажа –бъд. вр. в мин.;

7. текст 1 – сег. вр., изяв. накл.; текст 2 – сег. вр., изяв. накл.; текст 3 – сег. вр. (само първата 
формае в мин. неопр. вр.), изяв. накл. Допълнително може да се коментира от коя сфера на общуване са 
текстовете и какви действия се предават, за да се затвърди предходната теоретична информация. 

Сам вкъщи
1. Да се направи план на първоначалния текст – задачата не би затруднила учениците, тъй като смисло-

вите части са отделени в различни абзаци.
2.1. Очаква се да се напише текст описание на изображение; 2.2. Създаването на инструкция е по-труд-

но, тъй като този речев жанр е по-малко познат на учениците, но тази задача може да бъде подходящ повод 
за мотивиране на учениците при изучаване на повелително наклонение. 

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите
31. Употреба на изявително наклонение

Текстовете в началото дават възможност да се коментира употребата на изявително наклонение в меди-
ен текст и при електронно общуване.

1. 15 години
2. ЕМО – Етнографския музей на открито
3. б)
4. г)
5. гаванки и бъклици
6. Текст 2 е част от диалог между участници във форум, чат; общото и в двата текста е посещение в „Етъра“
7.1. Основното глаголно време в текст 1 е сегашно, наклонението е изявително; пишещият е предпочел 

това време и това наклонение, защото разказва за действия, на които е бил свидетел в една част от случа-
ите, а в друга част – за да направи разказа по-жив и въздействащ за читателя, да го направи свой спътник. 
7.2. В текст 2 са използвани минали глаголни времена, защото участниците във форума разказват за свои 
минали преживявания; отново наклонението е изявително, то е предпочетено, защото общуващите са били 
свидетели на събитията, за които говорят.

8. Речниковото значение на думите секция – отдел, група, част; възстановка – възпроизвеждане, въз-
становяване.

9. Ава; места за редактиране: „Етъра“; запетаи пред в което и пред че.
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Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
32. Условно наклонение

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ е медиен, запознава учениците с личността на З. Стоянов. 
Препоръчително е вниманието им да се насочи и към информацията под линия – какво е нейното съдържа-
ние и как се оформя, защото това ще им е нужно при работа по зад. 4.

Рецептивните задачи насочват към търсене на информация, която не е дадена директно в текста. Труд-
ността се крие в необходимостта да се осмислят различни факти, за да се отговори на рецептивните въпро-
си. Така се стига до отговора на 1. и 2. въпрос (Захари Стоянов). Първата част на зад. 4 има рецептивен 
характер и изисква свързване на информацията от текста и информацията, дадена под линия (книгата „За-
писки по българските въстания“ ).

Чрез лингвистичните задачи се прилага наученото за местоименията (зад. 3) и за изявително наклоне-
ние (втората част на зад. 4, зад. 5 – 5.1. щеше да остане, нямаше да се вглеждаме; 5.2. – сег. вр. преминава, 
се започне, се стигне, са, остава, запазва, разкрива, е, внушава, не е, са; мин. св. вр. запази, превърна; мин. 
предв. вр. не бе оцелял, бе загинал; мин. неопр. вр. са намерили). Една част от задачите илюстрират поднесе-
ната теоретична информация, като изискват: разпознаване на формите за условно наклонение и обясняване 
на тяхното значение (6, 7); образуване на формите (8.1. и 2. от „Сам вкъщи“) и редактиране (9). 

Отговори на лингвистичните задачи 
6. има – изяв. накл., ще подреди – изяв. накл.; обичаш – изяв. накл., би направил – условно накл.; биха 

се грижили – условно накл.; стига да имат – изяв. накл., се обадиш – изяв. накл., може да отидем – изяв. 
накл., беше – изяв. накл., би открил – условно накл.

7. г) 
8. г)
9. бих изял/а; бих останал/а; не биха напуснали; не бих търпял/а; не бих излизал/ а.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
33. Употреба на условно наклонение

1. а)
2. ранна пролет – дъжд, примесен със сняг; студено е. 
3. значението на думата лапавица – дъжд, примесен със сняг.
4. не е сигурен факт според текст 1, че от върха до хижата се вижда река Дунав – Някакво момче ни 

каза, че от него се вижда Дунавът.
5. Снимката, която ти изпращам, е направена малко след 7 часа.; който виждаш
6. сме – изяв. накл., сег. вр., съм; е – изяв. накл., сег. вр., съм; изпращам – изяв. накл., сег. вр. изпращам, 

3. спр.; е – изяв. накл., сег. вр., съм; каза – изяв. накл., сег. вр. кажа, 1. спр. ; се вижда – изяв. накл., сег. 
вр. се виждам, 3. спр.; щяхме да се качим – изяв. накл., бъд. вр. в мин., се кача, 2. спр.; заваля – изяв. накл., 
мин. св. вр., заваля, 2. спр.; не беше – изяв. накл., мин. несв. вр., съм; щях да се къпя – изяв. накл., бъд. 
вр. в мин., се къпя, 1. спр.; ще избера – изяв. накл., бъд. вр., избера,1.спр.; почивам – изяв. накл., сег. вр., 
почивам, 3. спр.

7. щях да участвам; нямаше да губи; бих пътувал 
8.1. Напр. Употреба на условно наклонение
9. Бихте ли ми подали една салфетка; уморена, но бихте ли погледнали; бихте ли ме упътили; любезна 

и внимателна; бих искал/а да Ви благодаря.
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Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
34. – 35. Повелително наклонение

Изходните текстове в рубриката „Аз чета“ са два и са сходни по съдържание – в тях се дава инфор-
мация за приготвяне на плодова салата (зад. 2).

Рецептивните задачи не са трудни. Отговорите са: 1. описание; 3. Например: Вкусната плодова салата; 
Как се прави плодова салата.

Чрез лингвистичните задачи се припомнят усвоени вече знания и умения (4); илюстрира се теоре-
тичната информация, като се изисква обяснение на употребата на повелително наклонение (5, 2 от „Сам 
вкъщи“); разпознаване и образуване на формите му (6, 7, 8, 9, 10, 1 от „Сам вкъщи“).

Отговори на някои от лингвистичните задачи
4. направи, взе, обели, изми, наряза, сложи, поля, украси, изяде; Всички глаголи са за 3 л., ед. ч., мин. св. 

вр.; 4.1. основното глаголно време е мин. св. вр.; 4.2. Авторът на текста използва изявително наклонение.
5. съвет; неговата воля е насочена към читателите на текста и затова използва форми за 2 л.,мн. ч.
9. г)
10. не правете; оставяй; кажи; мери, режи; яж; 10.1 повелително наклонение; 10.2 беж = бягай, от 

глагола бягам.
Сам вкъщи
1. Очаква се да се напише рецептата на любимо ястие (по модела на текст 2)., като по естествен начин 

се употребят форми на повелително наклонение.
2. Отработва се употреба на форми на повелително наклонение за изразяване заповед, молба, желание, 

съвет.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
36. Употреба на повелително наклонение

Текстът в началото е лирически. Задачите върху него предполагат извличане на информация от текста 
и нейното тълкуване.

Отговори на задачите
1. Човече
3. не ми пука – не ме интересува, не се притеснявам от…
4. нищо не е свършило, не е дошъл все още краят; сег. време, изяв. наклонение
5. изглежда – 3л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; няма – 3л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; е – 3 л., 

ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; недей се смущава – 2 л., ед. ч., пов. наклонение; недей се прощава – 2 л., 
ед. ч., пов. наклонение; недей се предава – 2 л., ед. ч., пов. наклонение; мога – 1 л., ед. ч., сег. вр., изяв. на-
клонение; вярвам – 1 л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; зная – 1 л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; е – 3 
л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение; недей се спотайва – 2 л., ед. ч., пов. наклонение; недей се отчайва – 2 
л., ед. ч., пов. наклонение; кажи – 2 л., ед. ч., пов. наклонение; не е – 3 л., ед. ч., сег. вр., изяв. наклонение.

7. б)
8. Текстът е част от листовка към лекарство; 8.1. съвет; 8.2. приемайте (от приемам); не превишавайте 

(превишавам); да се съхранява (съхранявам се)
9. седнете; играйте, бъди, подай; виж; запознайте се, споделете; разкажете
10.1. първото; 10.2. опитайте – пов. накл., опитам, 3 спр.; рециклирате – изяв. накл., рециклирам, 3 

спр; накъсайте – пов. накл., накъсам, 3 спр.; натопете – пов. накл., натопя, 2 спр.; сложете – пов. накл., 
сложа, 2 спр.; намачкайте – пов. накл., намачкам, 3 спр.; станат – изяв. накл., стана, 1 спр; отцедете 
– пов. накл., отцедя, 2 спр.; разточете – пов. накл., разточа, 2 спр.; оставете – пов. накл., оставя, 2 
спр.; изсъхне – изяв. накл., изсъхна, 1 спр.; изрежете – пов. накл., изрежа, 1 спр.; оцветете – пов. накл., 
оцветя, 2 спр.; нарисувайте – пов. накл., нарисувам, 3 спр.; използвайте – пов. накл., използвам, 3 спр.
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
13. Наклонение на глагола. Изявително наклонение 

1. Вторият текст представлява речникови статии; информацията от тях улеснява възприемането на пър-
вия текст.

2. Корабът е голям и води битка с вълните на океана; може би битката е определена като пред-
смъртна, защото големият кораб изглежда като малка лодчица сред безбрежния океан

3. Например: параходът изглежда съвсем малък; вълните си играят с него, а той се мята безсилен.
4. а) 
5. г)
6. прозрачни, блестящи като диаманти водни капки
7. Например: пъшка, побеснелите озъбени (вълни) и т.н.
8. а) има думи с преносно значение; б) корабът е олицетворен и сравнен с гигант; в) текстът се отличава 

с експресивност
9.1. Изречението по състав е сложно смесено; 9.2. Морфологичен анализ на думите: побеснелите – 

мин. св. деят. прич., ж.р., мн. ч., чл.; озъбени – мин. страд. прич., ж.р., мн. ч., нечл.; някой – неопр. место-
имение, за лица и предмети, м. р., ед. ч.; гигант – същ. име, м. р., ед. ч., нечл.; 9.3. Сег. време, изявително 
наклонение.

10. Сег. време, изявително наклонение.
11. се придвижваше – 3 л., ед. ч., мин. несв. вр., изяв. накл., придвижвам се, 3. спр.; не беше достигна-

ла – 3 л., ед. ч., мин. предв. вр., изяв. накл., достигна, 1. спр.; вярваха – 3 л., мн. ч., мин. св. вр., изяв. накл., 
вярвам, 3 спр.; щеше да е – 3 л., ед. ч., бъд. вр. в мин., изяв. накл., съм; е пътувал – 3 л., ед. ч., мин. неопр. 
вр., изяв. накл., пътувам, 3 спр.; очаква – 3 л., ед. ч., сег. вр., изяв. накл., очаквам, 3 спр.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
14. Условно наклонение 

1. Ако имате машина на времето, къде бихте пътували?
2. Христофор Колумб открива Америка през 15., а не през 17. век.
6. са живели – мин. неопр. вр., изяв. накл.; ще е – бъд. вр., изяв. накл.; щях да пътувам – бъд. вр. в мин., 

изяв. накл.; обсъждат – сег. вр., изяв. накл.
7. седна – 1 л., ед. ч. – бих седнал/а; 3 л., ед. ч. ,бъд. вр. в мин.– щеше да седне; отида – 1 л., мн. ч.– 

бихме отишли; 1 л., ед. ч., мин. неопр. вр.– съм отишъл; изпека – 1 л., ед. ч.– бих изпекъл; 3 л., ед. ч., мин. 
предв. вр.– беше изпекъл; живея – 2 л., мн. ч.– бихте живели; 1 л., ед. ч., мин. несв. вр. – живеех

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
15. Повелително наклонение 

1. Всеки трябва надежда да има!; Това изречение съдържа основната идея на стихотворението.
3. рафт 
5. например: 5.1. може да се осъществят при определени условия; 5.2. Формите за повелително накло-

нение имат за цел да подтикнат читателя към определени действия.
6. листовка 6.1. прилагайте – прилагам + -йте; нанесете – нанеса + -ете; втрийте – втрия + -йте; да 

се съхранява – се съхранявам + да; да се пази; не използвайте – използвам + -йте ; 6.2. Защото авторът се 
обръща към множество хора – бъдещи ползватели на предлагания продукт.

8.1. Например: След като сте написали своя текст, прочетете го отново и го проверете за грешки. Ако 
сте допуснали грешки, коригирайте. Не задрасквайте прекалено много, защото така проверяващият ще се 
затрудни при разчитане на написаното.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.
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ПРЕИЗКАЗНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да се осмисли същността на преизказването, да се разпознават и образуват преизказните форми.
 ● Да се употребяват правилно и уместно преизказни форми според комуникативното намерение и цел-

та на общуване.
 ● Да се коментира употребата на преизказни форми в художествен и медиен текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
38. – 39. Преизказни глаголни форми

Изходният текст в рубриката „Аз чета“ е медиен и съдържа любопитна информация за наименовани-
ята на различни храни. 

Рецептивните задачи не са трудни, защото насочват към търсене на информация, която тематично се 
открива лесно и е графично подчертана чрез абзаците (3, 4). Трудността се крие в необходимостта тя да 
се осмисли и обобщи, за да се отговори на рецептивните въпроси. Така се стига до отговора на 1. въпрос. 
Задача 2 съдържа подусловия, чрез които може да се развиват както рецептивните умения (2.1. Понякога 
реалните личности нямат заслуга за създаването на различните ястия, по-скоро те са били достатъчно 
известни и влиятелни, за да получат като комплимент кръстена на тях храна.), така и езиковите (2.2. 
сложно изречение, 2.3. – нямат – 3 л., мн. ч., сег. вр., изяв. накл.; са били – 3 л., мн. ч., мин. неопр. вр., изяв. 
накл.; получат – 3 л., мн. ч., сег. вр., изяв. накл.). Комплексен характер има и зад. 5, която изисква обяснява-
не на речниковото значение на думата пицар (според контекста), както и начина на членуването Ӝ (за тези, 
които са забравили, вляво е припомнено правилото за членуване). Една част от рецептивните задачи (6, 7) 
насочват вниманието на учениците към комуникативната роля на преизказването и познатите вече форми на 
миналите деятелни причастия, за да се премине след това и към теоретичната информация за същността му.

Чрез лингвистичните задачи се практикува прилагането на правилата за образуване на преизказните 
форми (посочени в рубриката Как (8). Задачите илюстрират поднесената теоретична информация, като 
изискват: разпознаване на преизказните форми (9.1. от „Сам вкъщи“) и обясняване на образуването им; 
преобразуване на преизказни форми в изявителни (9.2.) и обратно (2 от „Сам вкъщи“).

Отговори на някои от лингвистичните задачи
9. ходело, бил съм развалил, сте щели да се местите; 9.2. ходеше/ ходи; съм развалил/ бях развалил; 

ще се местите/ щяхте да се местите.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите
40. Употреба на преизказните глаголни форми

Отговори на рецептивните задачи
1. Градът на Константин. 
2. В продължение на векове това е най-многолюдният град в Европа; Размерите на Константино-

пол надхвърляли пет пъти територията не само на гръцкия град Византион, но дори на самия Рим.; 
мащабна система от ровове и стени, правеща града практически непревземаем; средище на среднове-
ковната наука и култура и др. 

3. Столица на Източната Римска империя; Градът на Константин; града; Новия Рим; Градът; мястото, 
избрано за столица; най-многолюдният град в Европа; средище на средновековната наука и култура. 

6. Не е вярно; аргументи: Константинопол се намира на границата между Европа и Азия и има абсолют-
но господство над Черно море и над източната част от Средиземно море; Мястото, избрано за столица, се 
оказва твърде сполучливо във военно и в търговско отношение. 

7. През XII век градът има население от един милион и двеста хиляди души; това изречение дава до-
пълнителна информация – статистическа информация, която подкрепя казаното преди това.
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Отговори на лингвистичните задачи 
4.1. основава, става, нарича, определя, се оказва, се намира, има, е, има, се утвърждава, нараства, 

разрушават; сегашно време; 4.2. няма форми за други наклонения.
5. очертал; трябвало да образуват и да оградят; надхвърляли; участвали; била; бил; наричали; не 

позволявало да бъде сбъркан; Чрез тях се съобщава информация, получена от друг (според легендата), на 
която не е бил свидетел.

8. щели са да ходят
9.2. Кирил бил прочел всички книги за готите!
10. а)
11. приказка; 11.1. преизказни; 11.2. Живееха едно време мъж и жена. Те си имаха дъщеричка, хубава 

като цвете. Който я видеше, очи не можеше от нея да откъсне. Живееха си те сговорно и щастливо, 
но не беше писано това да продължи дълго – майката се разболя от тежка болест и скоро почина. 
Остана сам-самичък мъжът с момичето. 11.3. мин. несв. и мин. св. вр.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
16. Преизказни глаголни форми

1. За да запазят честта си и да не бъдат поробени.
2. Отвесните скали се спускат 70 м надолу до морето.
3. образование ср. – 1. Придобиване на научни знания; 2. Сбор от научни знания, придобити чрез сис-

темно обучение в определена област; от глагола образовам; образувание ср. – Нещо, което се е образува-
ло, създало; от глагола образувам.

6. се намира – 3 л., ед. ч., сег. вр., изяв. накл., намирам се, 3 спр.; представлява – 3 л., ед. ч., сег. вр., 
изяв. накл., представлявам, 3 спр.; наподобява – 3 л., ед. ч., сег. вр., изяв. накл., наподобявам, 3 спр.; се 
спускат – 3 л., мн. ч., сег. вр., изяв. накл., спускам се, 3 спр.; са издълбали – 3 л., мн. ч., сег. вр., изяв. накл., 
издълбая, 1 спр.; се достигне – 3 л., ед. ч., сег. вр., изяв. накл., достигна се, 1 спр.; предлага – 3 л., ед. ч., 
сег. вр., изяв. накл., предлагам, 3 спр.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Преизказни глаголни форми – тестови задачи
 ● Преизказни глаголни форми – образуване
 ● Промяна на глаголните форми от изречения с преизказни глаголни форми
 ● Употреба на преизказни глаголни форми – тестови задачи
 ● Работа с текст
 ● Създаване на текст
 ● Редактиране на изречения
 ● Виртуална екскурзия – стените на Константинопол
 ● Виртуална екскурзия – Златният рог, Истанбул
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СЪСТАВНО СКАЗУЕМО

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ 
 ● Да се овладяват знания за съставно сказуемо (глаголно и именно) и за особеностите на неговия пра-

вопис. 
 ● Да се формират умения за правилно използване на учтивата форма на съставното сказуемо.
 ● Да се осмислят функциите на съставното глаголно сказуемо за изразяване на етапи в протичане на 

действието и да се мотивира целесъобразността на употребата му.

НАСОКИ ЗА РАБОТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
44. – 45. Съставно сказуемо

Рецептивни са задачите от 1 до 3. И трите изискват откриване на конкретна информация в текста. 
Отговори на рецептивните въпроси 
1. Драскат по стените, смущават прилепите, чупят скалните образувания.
2. За да се уточни по какво се различават скалните образувания, учениците трябва да се позоват на 

речника към урока.
3. Има екскурзовод, определен маршрут, групата се движи цялостно.
Лингвистичните задачи са за: разпознаване на съставно сказуемо (5 – 10); характеризиране на състав-

ното сказуемо (7, 8, 9, 2 от „Сам вкъщи“); редактиране (11, 12). 
Отговори на лингвистичните задачи 
4.1. „Той означава наука за пещерите“; 4.2. означава, глагол.
5. Два глагола, свързани с да (продължават да унищожават).
6. трябва да пазят, може да се открият; трябва да се съобразяват
7. са уникални – спомагателен глагол и прилагателно име
8. е спелеология – същ.; са пещерняците – същ.; е броят – същ.; са достъпни – прил.; са нужни – прил.; 

са над десет – числ.; се оказва човешката съвест – същ., разширено с прил. име.
9. беше самотен, е новата ученичка
10. а) 
11. в)
12. Вие сте много красива…; …сте прекрасна; бяхте забележителен.
Сам вкъщи
1. Очаква се да напишат текст или да подготвят презентация за друга пещера. 

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите
46. – 47. Съставно сказуемо

1. Защото се казва Килограм и защото има прякор.
2. „Преструвам се…“
3. Човекът и прякорът са здраво свързани.
4. Както сянката не може да се отдели от човека, така и прякорът върви с него.
5. „Засукана работа са това прякорите, казвам ви“; Са прякорите – съставно сказуемо, спом.глагол и 

същ.име. Сказуемото е разширено с местоимението това; казвам – просто сказуемо, глагол в сег. време; 
5.2. засукана работа – сложна, объркана, неясна работа.

6. съм тъжен човек, съм тъжен, съм весел, викат Килограм Лисицата, казвам се Килограм, беше 
магазинер, чудното е, бяхме малки, е колкото, започва да се съобразява, е там, е бил прякор

7. От четири прости изр.; 7.1. синт. анализ; 7.2. видове сказуеми – съставни и едно просто (започна да 
се съмва, не може да остане, започна да крои/разбра).

8. г) е артистът – защото е съставно сказуемо.
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9. Да се направи писмена редакция; 9.1. не беше ли класният ръководител, е по-висок, е по-тъмна, не 
мога да позная, е Нино Неделчев, е синът, не мога да го сбъркам; 9.2. Отрицателната частица се пише 
отделно, именната част в м.р., ед.ч. се членува с пълен член; 9.3. с-бърк-а-м

10. в)
11. Той е известният/нашумелият писател.
12. започна да работи, продължи да кара, се заловиха да приготвят
13. Аз съм симпатична и умна. 13.1. Вие сте симпатична и умна. 13.2. Образувано от спом. глагол и 

прилагателно име.
Сам вкъщи
1. Очаква се да съставят текст разсъждение.
2. в)

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
19. Съставно сказуемо

1. Паоло от Пиза ще работи в куполната зала, затова картините са изнесени.
2. Мойсей извежда евреите от Египет.
3. в); 3.1 „Много от тях бяха портрети и Леонардо…“; 3.2. От три прости изречения; 3.3. Има две със-

тавни и едно просто сказуемо; 3.4. спом. глагол и име – различно е времето на спом. глагол.
4.1. беше ясна; 4.2. беше съвсем празна; 4.3. може да се проследи
5. б)
6. бяхте украсили, сте остроумна, сте изчерпателна
7. б)
8. поредният – определение към подлога, което се съгласува; на вестника – определение към подлога 

– не се съгласува и е след предлог; е юбилейният – име в съставно сказуемо
9. е опитният журналист
10. До появяването на първата банка предприемачите и търговците трябвало да носят със себе си 

тежки сандъци със златни и сребърни монети,/ за да могат да се разплащат с партньорите си,/ което се 
оказвало много опасно,/ тъй като можело да привлекат разбойници. 10.1. трябвало да носят, да могат да 
се разплащат, можело да привлекат; 10.2. се оказвало много опасно.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Съставно сказуемо – тестови задачи
 ● Съставно сказуемо – тестови задачи
 ● Членуване на имена в съставно сказуемо
 ● Правопис на именната част от съставно сказуемо при използване на учтива форма
 ● Съставно сказуемо – тестови задачи
 ● Редактиране на текст
 ● Превръщане на сказуеми в съставни
 ● Създаване на текст
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ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ 
 ● Да се откриват обособени части в изречението. 
 ● Да се знае с кои препинателни знаци и как обособените части се отделят от останалите думи в изре-

чението.
 ● Да се редактират грешки при употореба на обособени части според: мястото им в изречението; нали-

чието на съединителен съюз и пр.
 ● Да се използват целесъобразно и правилно обособените части в речта, за да се избягва еднообразието 

в синтактичния строеж на изреченията.
 ● Да се развиват рецептивните, репродуктивните и продуктивните умения на учениците.
 ● Да се усъвършенства написаното, като се заменят обособени части със сложни съставни и сложни 

смесени изречения.

НАСОКИ ЗА РАБОТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
48. – 49. Обособени части в простото изречение 

Рецептивни са задачите от 1. до 5. Първата изисква съотнасяне на информация по обща тема, но от 
два източника (от текста става ясно, че семейството се е насочило към връх Вихрен, а картата представя 
част от Пирин, свързана с обектите, които семейството посещава). Решенията на 2. и 3. зад. зависят от от-
криването на конкретна информация от картата (там е означена височина на връх Вихрен от 2914 м.; има и 
знак за наличието на хижа „Вихрен“). Зад. 4 насочва към любопитна информация от двата текста (Казаните 
са част от северната стена на върха и се наричат така, заради формата си; хумористичен е ефектът от раз-
каза на историята с козите). 5-та рецептивна задача е организирана като преход към следващите лингвис-
тични упражнения (учениците трябва да цитират изречение от текста, доказващо, че върхът не привлича 
момчето, а следващата 6. зад. ще борави с това изречение).

Лингвистичните задачи са за: разпознаване (7, 8, 9, 10, 2 от „Сам вкъщи“) и сравняване (6). 
Отговори на лингвистичните задачи 
6. Като се сравнят двете изречения, ще се открои функцията на обособените части – чрез тях да се 

акцентира върху дадена информация. Този извод е подкрепен с теоретичната информация, която следва.
7. Задачата е рецептивна, но с лингвистични въпроси към нея. След като открият верния отговор (Ос-

тавяйки колата на паркинга, сутринта поехме нагоре), следва 7.1. – коректен устен прочит, с подходяща 
интонация; 7.2. Обособената част е оставяйки колата на паркинга, откроена е с подходяща пунктуация 
и интонация.

8. Обособената част е на сянка.
9. Обособените части са: натоварени с раници, хлъзгави и опасни.
10. Другите обособени части в текста са: с малка раница, сочеща напред към стадо диви кози, само че 

каменни, качвайки се към върха.
Сам вкъщи
1. Очаква се съставяне на описателен текст или презентация с описателни слайдове, след което да се 

открият обособените части (ако има).
2. разглеждайки хижата, направена от хижаря
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Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
50. – 51. Пунктуация на обособените части в простото изречение

За разиване на рецептивните умения се използва рекламен описателен текст, тъй като там обособените 
части имат засилена употреба (вж. 1. – 4. зад.). Задачите изискват откриване и цитиране на конкретна инфор-
мация от текста – 1. зад. (пътеводителят уточнява местоположението на Искърския пролом, дължината на ре-
ката и пр.); 2. зад. (според текста меандрите са речни извивки под формата на подкова); 3. зад. (3.1. трябва да 
се цитира част от втория абзац от текста – до близост до манастира; 3.2. цитира се останалата част от абза-
ца); 4. зад. (4.1. …образувайки красиви меандри…; изпълнена с чудновати …; 4.2. отделени са със запетаи).

Лингвистичните задачи са за: разпознаване и мотивиране на пунктуацията във връзка с мястото на 
обособените части в изречението (5, 6, 2 от „Сам вкъщи“), редактиране (7, 8, 9) и съставяне на текст (1 
от Сам вкъщи).

Отговори на лингвистичните задачи 
5. …Стара планина, образувайки живописна…; …българска река – почти 370… ; … през планината, 

образувайки…; … Искърския пролом – в района на Церово…;
6. Първото изречение от последния абзац.
7. Пътувайки по течението на реката, той не …; Кондукторът слезе и вдигайки ръка, подаде …; 

Машината се задъха, давейки се, и угасна.
8. г)
9. Момичето, чаровно и мило, …; Аз …назад, мълчейки.; Тук, на морените, винаги …; И вярвайки му, 

Марина…; Завързвайки връзките на обувките си, той …
Сам вкъщи
1. Създават свой пътеводител, като използват модела от текста.
2. Подчертават обособените части в собствения си текст и редактират, ако се налага.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
52. Употреба на обособени части

1. В Испания роклите са с форма на конус, а в Англия – на барабан.
2. Правели големи врати и специални перила на стълбищата.
3. двор – придворните, приближени на владетеля в двореца.
4. Не можела да седне, да се движи удобно, да докосне ръката на годеника си.
5. В Англия предпочитали конструкция, подобна на барабан. 5.1. Може да се използва тире; 5.2. при 

синтактичния анализ – обособената част е определение.
6. Испанската мода, популярна през шестнадесети век,… (обосб. определение е след мода); Тя 

включвала обемна, колосана фуста, опъната с обръчи от ракита или банели, … (обосб. определение е 
преди и след фуста) и т.н. ЦИКЛАМ. ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ КАТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ-с вълнообразна

7. г)
8. По същия начин, без предупреждение, бяха иззети всички книги, нови и непрочетени, и отнесени 

незнайно къде, някъде из мазетата.
9. в)
10. … мис Флос, като вижда шапката, отрупана… Ето кротката мис Флос, която … и въшка, на-

пуска магазина с новаата си шапка, лъхаща на… 10.1. Смъртоносни, защото на тях има убити птици; 10.2. 
Обособените части са след поясняваната дума.

11. Може, но с обособяването се поставя акцент.
12. Детето нахрани кучето, разхождащо се безцелно. Детето, разхождащо се безцелно, нахрани 

кучето. 
13. обособен – минало стр. причастие, м.р., ед.ч.; 13.1 от обособих; 13.2 Три момичета веднага се обо-

собиха в отделна група.
Сам вкъщи
1. Самостоятелен отговор на поставен въпрос.
2. Но преценявайки опасността, спасителят…; Подуших дима, изпълващ коридора…
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Урок за НОВИ ЗНАНИЯ 
53. – 54. Синонимни варианти на обособените части

1. в)
2.Смятали са, че удължава живота.
3. анабиоза – възраждане за живот.
4.1. Изречението просто, с обособено определение; 4.2. Изречението просто, а определението е члену-

вано; 4.3. Изречението е сложно, със съюзна връзка което. 
5. 5.1 Обособената част е Притежаващо лечебни свойства; 5.2. Учениците да изберат вариант и да 

мотивират избора си.
6. Древните траки, вярващи в лечебната му сила, са се лекували с него; 6.1. Вярващите в лечебната 

му сила древни драки са се лекували с него; 6.2. Древните траки, които вярвали в лечебната му сила, са 
се лекували с него; 6.3. Коментар от учениците.

7. Предлагат синонимни варианти на изречения от текста по моделите, с които са работили.
8. Записват нов редактиран вариант – с по-малко обособявания.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
55. – 56. Синонимни варианти на обособените части

1. Къща за гости в малко селце.
2. Съчетават се битов и съвременен стил.
3. Следобед, търсейки тишина, реших да се поразходя; 3.1. Отделена със запетаи от двете страни; 

3.2. Следобед, като търсех тишина, реших да се поразходя.
4. Оградата е много стара, изкривена, забравена…, затова напомня на старица.
5. Изречението се нуждае от редактиране, защото е тромаво – това се дължи на повторението на подчи-

нителните връзки които, с които. С тях се въвеждат прости изречения; 5.1. Стопаните, мили и приятни 
хора, ме разведоха из стаите, които бяха подредени със стил. 5.2. Използвани са запетаи.

6. През лятото… селце, забутано в гънките на Балкана; Привлечен от рекламата, отседнах в …; 
Въпреки … домът им, чист и уютен, предлагаше …; Следобед, търсейки тишина, реших …; Пресякох 
двора, ограден със здрава зидария, и поех …; Тогава я видях – стара дървена ограда, порутена и изкри-
вена на една страна. 

7.1. Кобилките са непокорни, буйни, свободолюбиви, но се уморяват и се укротяват, подчиняват се на 
волята на човека; 7.2. … -това широко, равно поле, …; … потънали в пяна, …; … изтъняла, мокра от 
пот, като къпана…; … също тъй изморена…

8. Двете изречения са синонимни. В първото е употребена обособена част, а във второто тя е разгърната 
в просто изречение.

9.1. Информацията е вярна.
Сам вкъщи
1. Например: Къща за гости „Хармония“ ви очаква! Намираща се в Бургас, до брега на морето. Разпо-

лага с 3 апартамента, басейн, кухня. За допълнителна информация, тел. ХХХХХХ
2. Да съставят писмен отговор на въпрос.
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
20. Обособени части в простото изречение. Пунктуация

1. В загадъчна градина.
2. Гъсти увивни рози.
3. б)
4. Именно тази мъгла, простираща се от дърво на дърво, караше градината да изглежда толкова 

загадъчна; 4.1 Обособено определение; 4.2 Именно простиращата се от дърво на дърво мъгла караше 
градината да изглежда загадъчна; 4.3., която се простираше от дърво на дърво, …

5. Да се подчертаят всички обособени части в текста.
6. Трифон, състезаващ се с големите, счупи рекорда; 6.1. Огражда се със запетаи; 6.2. Стана по-конкретно.
7. …, в шест часа,…
8. г)
9. Бисер се забави в коридора, събувайки мокрите си ботуши, и после затърси домашните си чехли.
10. Засилвайки се, скочи два метра.
11. Редактират се правописни и пунктуационни грешки

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Обособени части в простото изречение – тестови задачи
 ● Създаване на текст
 ● Таблица за попълване от учениците
 ● Пунктуация на обособените части в простото изречение – тестови задачи
 ● Редактиране
 ● Редактиране на изречения 
 ● Употреба на обособените части – тестови задачи
 ● Пунктуация при употреба на обособени части
 ● Разширяване на изречения с обособени части
 ● Създаване на текст
 ● Пунктуация
 ● Синонимни варианти на обособените части – тестови задачи
 ● Преобразуване на изречения
 ● Съставяне на изречения със синонимни варианти на обособените части
 ● Работа с текст
 ● Заменете обособените части със синонимни варианти
 ● Редактиране на текст
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СЛОЖНО СЪСТАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да се разпознават подчинителни връзки в сложното изречение. 
 ● Да се разпознава сложно съставно изречение.
 ● Да се разпознават главно и подчинено изречение в сложното съставно изречение.
 ● Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обра-

ботване на информация от медиен текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
57. – 58. Сложно съставно изречение

Темата е предвидена за два учебни часа за нови знания, като разпределението на учебното съдържание 
и последователността на изпълнението на задачите е по преценка на учителя и в зависимост от интересите 
на учениците.

Началният текст е откъс от първа глава на повестта „Немили-недраги“, включена в учебната програма 
по литература, и би трябвало тази глава да е изучена. Затова първите четири въпроса няма да затруднят 
учениците, а ще им припомнят важни акценти от текста и ще направят преход към новата тема. 

Зад. 6 и 7 вплитат елементи на актуализация за изучените видове изречения по състав, а зад. 8 представя 
алгориръм за анализ на сложно съставно изречение. Зад. 9 и 10 са за упражняване на алгоритъма и следва 
да се работят и самостоятелно, и чрез беседа.

Важно е да се отбележи, че в 7. клас не бива да се акцентира върху детайли в пунктуацията на различ-
ните видове подчинени изречения и да се изисква от учениците да ги назовават и разпознават. Видовете 
подчинени изречения са обект на учебната програма в 8. клас. Достатъчно е да се усвоят механизми за 
разграничаване на главно от подчинено изречение и да има базисни познания за пунктуационни правила.

Задачите за домашна работа са по избор, като втората е с по-ниска степен на трудност.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
59. – 60. Употреба на сложни съставни изречения в речта

Първите четири задачи са рецептивни и изискват извличане на информация от текстовете.
5. Т1 – изявително ноклонение + преизказни глаг. форми; Т2 – изявително наклонение; Т3 – изявително 

+ условно наклонение. Във връзка са с вида на текста.
6. Т1 – сложни съставни изр.; Т2 – сложни съставни + прости; Т3 – прости + сложни съставни.
7. Двамата, които се провалят, няма да доживеят дори до утрешния ден. 7.1. Две прости изрече-

ния, свързани подчинително (които); 7.2. Двамата няма да доживеят дори до утрешния ден. – главно; 
7.3./7.4. които се провалят – подчинено, пояснява двамата; разкъсва главното и затова е оградено от 
двете страни със запетаи.

8.1. От когото я получа, него ще възнаградя пребогато. Запетаята се поставя между подчиненото и 
главното изречение; 8.2. Ужас сковал сърцата на слугите, защото те знаели, че черната орхидея била 
митично цвете. (подчертаните изречения са подчинени); 8.3. което, които – относителни местоимения, 
пише се запетая пред тях.

9. Не се пише запетая, защото има уточняваща дума веднага пред съюза щом.
10. Напр. Отивам на тренировка, въпреки че леко ръми. Обичаме да ходим в парка, защото ни при-

вличат разнообразните игри.
Сам вкъщи
2. Редактирани изречения: Иван се съгласи да участва едва когато му казаха кои са другите в отбо-

ра; Исках да разбера къде отиваме, как ще пътуваме, кога ще пристигнем.
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УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
21. Сложно съставно изречение. Употреба 

1. Напр. топло, носталгично чувство.
2. Днес е различно, защото хлапетата предпочитат онлайн платформите./ И сега подрастващите 

избират прагматизма на смартфона пред магията на коледното чудо.
3. мистична – тайнствена, загадъчна
4. Умалителна форма, свързана със света на малкото дете.
5. Защото се говори за преди и за сега.
6. Очакват се собствени/индивидуални отговори.
7. Преобладават сложните съставни изречения; последното изречение е просто.
8. Напр. 1. – главно: Някак си отминаха онези уютни времена; подчинено: когато в топлия си дом 

децата губеха битката с безпощадния сън в нощта на Бъдни вечер срещу Рождество; пояснявана дума: 
времена; съюзна дума: когато (когато е в смисъл на в които); запетая между главното и подчиненото 
изречение.

9. Предпоследното изречение в текста; Има уточняваща дума много пред преди и затова не с е поставя 
запетая; 9.1. и 9.2. Вече са се появявили новите модели мобилни телефони много преди лапландският 
старец да е отворил пощата си за поръчки.

10. Очаква се да направят изводи, че текстът само с прости изречения не е достатъчно ясен и не предлага 
причинно-следствени връзки. 

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Сложно съставно изречение – тестови задачи
 ● Как се откриват сложни съставни изречения
 ● Преобразуване на прости изречения в сложни съставни 
 ● Таблица за попълване от учениците
 ● Създаване на текст
 ● Редактиране – работен лист
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СЛОЖНО СМЕСЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Да се разпознава сложно смесено изречение.
 ● Да се употребяват уместно сложни смесени изречения в речевата практика.
 ● Да си служат учениците с разнообразни синтактични конструкции и да използват синонимни вари-

анти според целта на общуване.
 ● Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и обра-

ботване на информация от медиен текст.

НАСОКИ ЗА РАБОТА 

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
61. – 62. Сложно смесено изречение

Темата е предвидена за два учебни часа за нови знания, а разпределението на учебното съдържание и 
последователността на изпълнението на задачите е по преценка на учителя и в зависимост от интересите 
на учениците.

Първите пет въпроса са насочени към усъвършенстване на рецептивните умения на учениците чрез 
извличане на информация от два текста – художествен и медиен. Зад. 6 прави преход към новата тема. 

Зад. 7 е своеобразен алгориръм за разпознаване и за анализ на сложно смесено изречение, а зад. 8 с 
попълването на таблицата упражнява алгоритъма. Зад. 9 е за самостоятелно изпълнение, като може да се 
посочи време за работа, след което да се провери чрез беседа изпълнението Ӝ. Едновременно с изпълнение-
то на задачите трябва да се обясняват основните пунктуационни правила, посочени в съответната рубрика.

Важно: в 7. клас не бива да се акцентира върху детайли в пунктуацията на сложно смесено изречение с 
различни видове подчинени и съчинени изречения. Достатъчно е да има базисни познания за пунктуацион-
ни правила при този вид сложно изречение и в речевата практика да се доуточняват специфични употреби 
на препинателни знаци.

Задачите за домашна работа са предвидени за изпълнение от всички ученици.

Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
63. Употреба на сложните смесени изречения в речта

1. скуката; ключови думи – напр. скука, еднообразие;
2. Напр. в текст 1 темата е представено по-задълбочено, с научни аргументи, текст 2 е лична гледна 

точка.
3. а)
4. Меланхолично настроение – напр. отегченост, емоционален глад – напр. липса (неспособност за про-

ява) на чувства, ударна доза емоции – напр. различни или много чувства наведнъж се проявяват, желание 
за живот – умението да изживяваш всички мигове в живота.

5. Очакват се индивидуални отговори.
6. Присъстват изводи, твърдения, наблюдения – напр.: Т1 Скуката е състояние, при което човек чув-

ства липса на интерес и мотивация, а физическата и психическата ефективност са намалени; Т2 Хо-
рата осъзнават, че могат да направят нещо, за да премахнат скуката, но предпочитат да не полагат 
усилия.

7. Т1 – сложни съставни + сложнви смесени изречения; Т2 – сложни смесени + прости изречения;
8.1./8.2./8.3. напр. Ако в живота ни няма нови предизвикателства, потъваме в т. нар. сиво ежедне-

вие и не живеем истински и пълноценно. Подчертаните изречения са свързани съчинително със съюза 
и, като първото от тях е главно, а Ако в живота ни няма нови предизвикателства – подчинено спрямо 
него. Тъй като подчиненото предхожда главното изречение, запетаята е на границата между двете прости 
изречения. Пред съюза и няма запетая, тъй като има смислова връзка между двете подчертани изречения.
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9. Намират си оправдания и извинения, за да обвиняват за своето състояние другите, и отново про-
дължават да се оплакват от еднообразието; 9.1. Три прости изречения, като първото е главно, второто 
– подчинено, свързано със за да, изискващ запетая, а третото е съчинено – със съюза и; 9.2. Пред съюза и 
има запетая, защото смислово се свързва с главното (първото) изречение.

10. Хората осъзнават, че могат да направят нещо, за да премахнат скуката, но предпочитат да 
не полагат усилия; 10.1/10.2/10.3. Второто подчертано изречение е подчинено на първото (подчертано с 
права линия), като едновременно е главно спрямо третото изречение; последното просто изречение е съчи-
нено, със съюз но. Другите съюзни връзки са: че, за да, които се съпровождат от запетаи.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
22. Сложно смесено изречение. Употреба

1. б)
2. Две подтеми (Двата абзаца на текста)
3. светлинни атракции, илюминации, заря
4. Сложни съставни, сложни смесени и 1 (последното в текста) просто изречение. Трябва да се посочат 

примери от текста.
5. г)
6.1. Напр. Приложението на различни средства, които произвеждат светлина или прах, отдавна 

прерасна в нещо друго и се превърна в неизбежна част от новогодишните празненства. Подчертаното 
изречение е главно, разкъсано от подчиненото, със съюзна дума които; съчиненото е последното просто 
изречение, свързано със съюза и; 6.2. Тези илюминации стартират от корабите в пристанището, чии-
то въжета са покрити със светещи лампички, и изглеждат като танцуващи по водата. Подчиненото 
изречение по смисъл се отнася към първото просто изречение, а не към третото; 6.3. които, чие, чиито. 
Чиито се съгласува с думата въжета от подчиненото изречение.

7. Предполага се създаването на отговор на житейски въпрос, но може да се подходи и като към научен 
въпрос.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Сложно смесено изречение – тестови задачи
 ● Таблица за попълване от учениците
 ● Пунктуация на сложно смесено изречение
 ● Преобразуване на изречения в сложни смесени
 ● Употреба на сложни смесени изречения в речта – работен лист
 ● Работа с текст
 ● Съставяне на изречения по схема
 ● Създаване на текст
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ПРЯКО, НЕПРЯКО И ПОЛУПРЯКО ПРЕДАВАНЕ НА ЧУЖДА РЕЧ

ЦЕЛИ НА УРОЦИТЕ
 ● Знаят се и се прилагат правилата за пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч в текст.
 ● Познават се начини за цитиране и тяхното правописно и пунктуационно оформяне.
 ● Използва се правилно и уместно цитиране, непряко и полупряко предаване на чужда реч в текстове, 

които създават.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ПО ТЕМАТА

Урок за НОВИ ЗНАНИЯ
64. – 65. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Изходните текстове в рубриката „Аз чета“ са художествен и научен, обединени от обща информация 
в съдържанието. И двата текста предоставят разнообразни случаи на предаване на чужда реч и цитиране и 
дават възможност за илюстриране на пунктуационните правила.

Рецептивните задачи са по-трудни, защото насочват към търсене на информация, която не присъства 
открито в текста. Трудността се крие в необходимостта тя да се осмисли и обобщи, за да се отговори на 
рецептивните въпроси. 

Отговорите на рецептивните задачи са: 
1. Укрепено, защитено място; крепост.
2. И в двата текста се говори за бродници и за събития от историята на България.
3. Въоръжени пазачи на бродовете по големите степни реки в Русия, които воюват на страната на Асен 

и Петър.
4. Научен и художествен текст. 
Чрез лингвистичните задачи се развиват различни умения. Задачите илюстрират поднесената теоре-

тична информация, като изискват: разпознаване на различните начини за предаване на чужда реч (5, 7, 8, 
9); обяснение на пунктуационното оформяне на пряка реч и на цитат (6, 9); преобразуване (6); коментиране 
на ефекта от използване на пряка и полупряка реч в художествен текст (7, 8); редактиране (1 от „Сам вкъ-
щи“); морфологичен анализ (6, 7, 2 от „Сам вкъщи“). 

Отговори на лингвистичните задачи 
5. Иван Асен II
7. Иван Асен II; бъдещо действие; мин. несв. вр. 
8. Един израз от писмото на болярина Константин: „Цоко, най-любимият брат на Велемир Бдински“.
9. Никита Хониат; цитатите са поставени в кавички.
Сам вкъщи
1. Паисий се обръща към сънародниците си с думите: „Четете и знайте, за да не бивате подигравани и 

укорявани от други племена и народи“. Писателят определя любовта като „най-висшия смисъл на живота“.
2. измъчваше – 3. л., ед. ч., мин. несв. вр., изяв. накл, измъчвам, 3 спр.; виждаше – 3. л., ед. ч., мин. несв. 

вр., изяв. накл, виждам, 3 спр.; бе сгрешил – 3. л., ед. ч., мин. предв. вр., изяв. накл, сгреша, 2 спр.; ще се 
справи – 3. л., ед. ч., бъд. вр., изяв. накл, справя, 2 спр.; имаше – 3. л., ед. ч., мин. несв. вр., изяв. накл, имам, 
3 спр.; се подчиняваха – 3. л., мн. ч., мин. несв. вр., изяв. накл, подчинявам се, 3 спр.; бяха – 3. л., мн. ч., 
мин. несв. вр., изяв. накл, съм; се държаха – 3. л., мн. ч., мин. св. вр., изяв. накл, държа се, 2 спр.
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Урок за УПРАЖНЕНИЕ – отговори на задачите 
66. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

1. Репортаж за честванията на едно от важните събития в историята на България – обявяване на неза-
висимостта. Дава възможност да се отработят знания и умения, свързани с медиен текст, и да се постигне 
възпитателен ефект.

2. Думата ден в някои случаи е написана с малка буква, защото е употребена като същ. нарицателно 
(Добър ден), а в други е с главна буква, тъй като е собствено име (Деня на независимостта). 

3. независимо Българско царство 
4. Повелително наклонение
6. Според интервюираната жена от Кърджали „Търново е красив град, в който има какво да се види“. 

Младата жена твърди: „Независим е този, който сам прави своите избори и носи отговорност за делата си.“ 
Манифестът завършва с призива: „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – отговори на задачите
23. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

1. никога няма да стане, да се случи, да се осъществи
2. Василчо; 2.1 Жечевица; 2.2 преизказни форми: казал, щял да се върне и да я вземе, рекъл; 2.3 каза, 

ще се върне и ще я вземе, рече; мин. св. и бъд. вр. 
3. цитиране; 3.2 рекъл – 3 л., ед. ч., преизказна форма; чакай – 2 л., ед. ч., повел. накл.; ще се върна – 1 

л., ед. ч., бъд. вр., изяв. накл.; доведат – 3. л., мн. ч., сег. вр., изяв. накл.; донесат – 3 л., мн. ч., сег. вр., 
изяв. накл.; да знаеш – 2 л., ед. ч., повел. накл.; са убили – 3 л., мн. ч., мин. неопр. вр., изяв. накл.; няма да 
се върна – 1 л., ед. ч., отриц. форма за бъд. вр., изяв. накл.

4. Например: мин. св. време – се мина, се случиха; мин. несвършено време – не оставаха, подскачаше, 
приказваше, шепнеше; мин. предварително време – беше се минало, беше се изгубил

7. а) По думите на Апостола: „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръ-
щаме“.

б) „Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш“ – твърди Айнщайн.
в) „Който говори много – твърди Конфуций, – все ще каже нещо, което не е трябвало да казва“.

Към уроците са разработени електронни ресурси, които са достъпни чрез код за достъп.

 ● Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч – тестови задачи
 ● Как се сравняват изречения с пряка и с непряка реч
 ● Оформяне на цитати
 ● Редактиране на грешки при цитиране
 ● Оформяне на цитати – правила
 ● Работа с текст
 ● Редактиране
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ТЕСТ 1. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

Текст 1

Текст 2
[…] Зоната на горите в умерения пояс се простира като широка ивица от планината Урал 

на запад до Тихоокеанското крайбрежие на изток. Южната част на зоната е заета от ши-
роколистни гори, които са най-обхватни в Източна Азия. Там летните валежи са обилни, а 
зимата – сравнително суха и студена. Почвите са богати на хранителни вещества, поради 
което част от горите са изсечени и заменени със земеделски култури. В северната част на 
зоната дългата и студена зима и сравнително топлото лято обуславят развитието на игло-
листни гори (тайга). Голямата влажност отнася хранителните частици от горния почвен 
слой в дълбочина, поради което почвите в тайгата са неплодородни. В тези условия виреят 
главно сибирският смърч, сибирската ела, сибирската лиственица и др. На много места поч-
вата е покрита с мъх, чиято дебелина достига до 40 см. Тайгата осигурява храна и убежи-
ще на много диви животни. Катерици и птици се изхранват със семената на иглолистните 
дървета. Обект на лов са животни с ценна кожа – самури, белки и златки. Реките са богати 
на риба. Тайгата е източник на ценна дървесина. На север от тайгата климатът става все 
по-суров. Вечнозамръзналата почва и силните и студени ветрове не позволяват развитието 
на дървесна растителност. В защитените от вятъра места виреят нискорасли борчета и ели. 
Това е преходна зона между тайгата и тундрата, наречена лесотундра.

(Из География и икономика за 7. клас, Анубис, 2008, 2014, с. 33 – 34)
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1. Текст 2 е откъс от:
а) научен текст на тема „Тихоокеанското крайбрежие“
б) урочна статия „Природата на Земята“
в) урочна статия „Природни зони в Азия“
г) урочна статия „Гори и пустини в Азия“

2. Каква е връзката между двата източника на информация?
а) Текст 1 е схема, която частично съответства на текст 2.
б) Текст 1 обобщава информацията от текст 2.
в) Текст 2 обобщава информацията от текст 1.
г) Текст 1 е схема, която съответства на текст 2.

3. Защо пред текст 2 има знак за пропуск […]? Открийте ГРЕШНИЯ отговор.
а) Липсва предшестваща информация.
б) Текстът е част от цяло.
в) Текстът представя зоната на горите в умерения пояс.
г) Знакът показва, че от оригиналния текст нещо липсва.

4. В зоната на горите в умерения пояс тайгата е:
а) в западната Ӝ част   б) в южната Ӝ част
в) в източната Ӝ част  г) в северната Ӝ част 

5. В зоната на горите в умерения пояс има:
а) само широколистни дървета б) иглолистни дървета и храсти
в) широколистни и иглолистни дървета г) овощни дървета и храсти

6. НЕ е вярно, че думата чиято, употребена в текст 2, е: 
а) в женски род   б) относително местоимение
в) в единствено число  г) в сегашно време

7. В кое изречение учтивата форма е употребена НЕПРАВИЛНО?
а) Вие сте сгрешили, госпожице, той не е ходил до бюрото!
б) Господине, бяхте помолили да Ви напомня за чантата.
в) Представете си билета, млади господине?
г) Щяхте да тръгвате, госпожице, да не би са сте се отказала?

8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Купиха ми маратонки, записаха ме за тренировки и от утре започвам.
б) Днес или ще вдигна тази щанга, или ще се откажа от спорта! 
в) Излязох на разходка но нямах настроение и се прибрах.
г) Ту го виждах, ту го изгубвах в тълпата, но не се отчайвах.

9. В коя от думите, употребени в текст 2, няма променливо я?
а) места б) ценна в) белки  г) голяма

10. Коя глаголна форма НЕ може да се употреби в изречението?
Всяка сутрин той… на езерото за риба.
а) ходил б) ходел в) щял да ходи г) е ходил
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11. Препишете подчертаното изречение и му направете синтактичен анализ.

12. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци и определете вида на изречението по 
състав.

Васко застана пред дъската взе маркера и нарисува къща градина и кладенец.

13. Препишете три термина (терминологични словосъчетания) от текст 2.

14. Направете морфологичен анализ на:
тази – 
всяко – 
никой – 

15. Редактирайте изречението и го запишете.
Ау врабците чикчирикат като полудели до прозорецът а ти неможеш да се сабудиш! 

16. Докажете, че текст 2 е научен.
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ТЕСТ 2. ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА № 1

Прочетете текст 1 и се запознайте със схемата (текст 2), за да си припомните празниците.

Текст 1
– Драги слушатели, намирам се в залата на драматичния театър, където всеки момент 

ще започне празничният концерт. До мен са няколко ученици. Добър ден! Предполагам, че в 
училище учите история на България, какво се е случило на този ден?

– 6 септември е ден на Независимостта, национален празник.
– Не е ден на Независимостта, а на Съединението на България. 
– Драги слушатели, приятна изненада: в разговора се включва друг ученик. Знаеш ли защо 

празникът се нарича „Съединение“?
– Да, напук на Великите сили, българите се вдигат на въстания и съединяват Княжество  

България и Източна Румелия. П – п 
– Напук?! Ааа, защо пък не – напук! Личи, че си голям патриот! Как се казваш?
– Бранимир Лазаров.
– Приятен празник, Бранко, на теб и на твоите приятели! На 22 септември може пак да се 

срещнем тук. Но сега концертът започва…

Текст 2 
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1. Каква е връзката между текст 1 и текст 2?
а) Информацията от текст 2 е представена в текст 1.
б) Текст 2 предоставя по-пълна и подробна информация за факти, засегнати в текст 1.
в) И в двата текста се обсъжда националният празник на България.
г) В текст 2 се посочват датите на празниците, докато в текст 1 те липсват.

2. В диалога на текст 1 е допусната грешка, която остава непоправена от общуващите. 
Коя е тя? Помогнете си с текст 2. 

а) На 22 септември се отбелязва Независимостта на България.
б) На 6 септември се отбелязва Съединението на България.
в) Княжество България се съединява с Източна Румелия.
г) Съединението на България е национален празник.

3. Защо текст 1 завършва с предположение за среща на 22 септември? Тогава се отбелязва:
а) Независимостта на България
б) Съединението на България
в) Ден на труда и международната работническа солидарност
г) Гергьовден

4. Кое обединява празниците Бъдни вечер, Коледа и Нова година (вж. Текст 2)?
а) Тези празници са религиозни. б) И трите празника са национални.
в) Те са зимни празници. г) И трите празника са християнски.

5. По какво празникът Великден се различава от останалите (вж. Текст 2)?
а) Включен е в празничния календар.
б) Официален празник е.
в) Няма точна, конкретна дата, защото е подвижен празник.
г) Пролетен празник е.

6. На какво е посветен концертът според текст 1?
а) Учениците имат патронен празник.
б) Ще се отбележи Независимостта на България.
в) Ще се отбележи националният празник на България.
г) Ще се отбележи Съединението на България.

7. Текст 1 е предназначен за:
а) печатна медия   б) електронна медия – радио
в) електронна медия – телевизия  г) електронна медия – интернет

8. Употребата на думата напук предизвиква такава реакция, защото:
а) неуместно е употребена б) не е записана правилно 
в) е остаряла дума  г) е употребена грешно

9. Коя дума е записана грешно?
а) материал  б) италианец  в) индустриалец  г) вегетариянец 

10. Излишната дума е:
а) включвам б) изключвам в) присъединявам г) прибавям
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11. Коя дума е чуждица?
а) полюс б) абцес в) критикувам г) рекет

12. Коя дума е остаряла?
а) врата б) порта в) вратник г) портал

13. Определете какъв е видът на текст 1 (по цел на създаване). Мотивирайте отговора си.

14. Запишете кои са общуващите в текст 1.

15. Дайте пример от текст 1 за:
неутрална лексика – 
експресивна лексика – 
домашна дума – 
заемка – 

16. Определете речниковото и граматичното значение на думата.
напук – 

17. Променете числото на думите:
червей – 
видял – 
позиции – 

18. Редактирайте: Неее шевствието незапочна от булеварт „Владайско възстание“ а от 
ъгала на „Ботевгратско шосе“.
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ТЕСТ 3. ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА ЕДИНИЦА

Прочетете текста, за да разберете дали в Черно море има китове. Запознайте се и с таб-
лицата след текста.

Текст 1
Официалните научни данни сочат, че китове са наблюдавани поне няколко пъти в края на 

по-миналия век. За единия от документираните случаи и до днес има живо свидетелство – 
скелет от ивичест кит, който е запазен.

През 1882 г. гигантско морско същество е наблюдавано край дървения пристан на тогава 
малкото селце Кабулети, разположено на двадесет и пет километра северно от Батуми – 
Грузия. Местните жители с недоумение наблюдавали огромното туловище на животното, 
като не разбирали какво е това. Според хрониките някои от тях дори напуснали жилищата 
си и избягали далеч от брега. Веднага бил уведомен царят, който след броени дни изпратил на 
проверка и на помощ свои войници. Те пристигнали добре въоръжени и преценили, че „морско-
то чудовище“ е опасно и го убили.

Минало доста време, докато на мястото дошли учените, които в Русия вече били доста 
авторитетни личности. След като разбрали, че са закъснели, те се заели да съхранят поне 
скелета на оглозганото от диви животни тяло. Разбрали, че това е кит, тъй като били чели 
трудове на свои колеги от Великобритания и Франция. Днес този скелет може да бъде видян 
в една от залите на Природонаучния музей в Тбилиси.

Текст 2
ИВИЧЕСТ КИТ

Местообитание Описание Дължина Тегло Скорост
Тропически води 
– морета, океани

Издължена 
вретеновидна 
форма, 
надлъжни ивици 
по шията, малък 
гръбен плавник

Някои видове 
(син кит) могат 
да достигнат 
33 м. (малък 
ивичест кит – 
около 5 м)

Някои видове 
(син кит) могат 
да достигнат 
140 т. (малък 
ивичест кит – 
около 6 т)

Около 
20 – 25 км/ч

1. Отношението между текст 1 и текст 2 е:
а) Текст 1 допълва информацията, представена в текст 2.
б) В текст 2 е представен ивичестият кит, описан като „морско чудовище“ в текст 1.
в) Текст 2 представя по-подробна и обобщена научна информация за факт, споменат в текст 1.
г) Текст 2 представя информация от учените на Русия, запазили скелета на чудовището.

2. Вярно е, че:
а) Текст 2 има за цел да успокои жителите на Грузия.
б) Текст 1 представя интересен, занимателен факт.
в) В текст 1 се проследява ловът на кит в Черно море.
г) В текст 2 се посочва продължителността на живот на китовете.
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3. От текст 1 става ясно, че Кабулети:
а) сега е голямо населено място
б) сега е малко село
в) тогава е било малко селце
г) тогава е било голямо пристанище

4. Посочете ГРЕШНИЯ отговор. 
По онова време учените в Русия били „авторитетни личности“, защото:
а) разпознали какво представлява морското чудовище
б) съумели да съхранят скелета на кита
в) четели трудовете на учени и от други страни
г) работели за царя

5. Хората, които видели морското чудовище, НЕ са:
а) местни жители б) грузинци в) от Кабулети г) руснаци

6. Според текст 2 ивичестият кит:
а) обитава сладководни води
б) на корема има голям плавник
в) има кръгла форма
г) има надлъжни ивици по врата

7. Дума от експресивната лексика е:
а) селце б) сочат в) запазен г) документирани

8.Синоним на думата туловище е:
а) мускули б) глава в) крака г) тяло

9. Думата скелет е:
а) чуждица б) заемка в) експресивна г) остаряла

10. Коя е излишната дума?
а) уведомявам б) одобрявам  в) известявам г) осведомявам

11. Първата дума от текст 1 е написана с -иа, защото е:
а) допусната грешка  б) домашна дума
в) чужда дума  г) от неутралната лексика

12. Подчертаната дума от текст 1 може да бъде заместена от думата:
а) публикации б) репортажи в) интервюта г) разкази

13.Обяснете речниковото значение на думите месни и местни. 
месни – 

местни – 
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14. Препишете изречението, като замените чуждицата с домашна дума. 
Готвачът приготви българска манджа с традиционни продукти.

15. Редактирайте табелата: 
Ателие за шеф и кройки.

16. Обяснете какво Ъ се съдържа в думите:
малък – 
гръбен – 

17. Запишете думата видян в мн. ч.

18. Разкажете от името на учените какво са установили те, пристигайки в Кабулети.
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ТЕСТ 4. СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА 
НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ 

Петър Берон е роден около 1800 г. в град Котел, където получил и начална грамотност. 
После учил в Букурещ, като се издържал сам, работейки като частен учител. С помощта на 
български търговец продължил образованието си в Германия, където изучавал философия и 
медицина. От 1843 година живее предимно в Париж и се занимава с научна дейност.

Берон владеел девет езика, работил в различни научни области – философия, медицина, естест-
вознание, химия, физика, математика, астрономия. Поради това е определян като учен енцикло-
педист. Той създава оригинална система за обяснение на света и е автор на над 20 научни труда.

През 1824 г. издал „Буквар с различни поучения“, т.нар. Рибен буквар. Тази книга бележи 
началото на нов етап в българското просветно дело. Рибният буквар е енциклопедична книга, 
чрез която децата не само се учат да четат, пишат и смятат, а получават и основни позна-
ния по естествознание и нравствено възпитание (разделите „Умни съвети“, „Добри съвети“, 
„Басни“, „Различни истории“).

Петър Берон е един от най-щедрите дарители на просветното дело в България през ХIХ век. 
Редовно подкрепял училището в Котел, както и други български училища. С негови средства в 
България и в чужбина се подготвяли български учители, пет пъти преиздава Рибния буквар и го 
разпраща даром на различни училища, голяма част от имуществото си завещава за културни 
и просветни цели.

1. Защо авторът на текста използва предлог около, а не предлог през, когато съобщава 
кога е роден П. Берон?

2. Какво означава думата енциклопедист?
а) автор на много различни енциклопедии
б) учен, издаващ енциклопедии
в) издател на различни енциклопедии
г) учен с научни интереси в различни области

3. Защо П. Берон подкрепя редовно училището в Котел?

4. Посочете два аргумента в подкрепа на твърдението, че П. Берон е един от най-щедри-
те дарители през ХIХ век.

а) 

б) 
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5. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?
а) Раздел „Различни истории“ от Рибния буквар оказва влияние върху нравственото възпита-

ние на децата.
б) Петър Берон успява да завърши медицинското си образование в Германия, където работи 

като частен учител.
в) Ученият енциклопедист работи в различни научни области и владее девет езика.
г) Петър Берон пет пъти преиздава Рибния буквар и го подарява на различни училища в Бъл-

гария.

6. Защо в текста се твърди, че „Буквар с различни поучения“ „бележи началото на нов 
етап в българското просветно дело“? Посочете две причини.

а) 

б) 

7. Препишете от текста едно изречение, в което са използвани преизказни форми. Под-
чертайте тези форми.

8. Довършете твърдението: В текста чрез преизказните форми се съобщава за действия, 

9. Извадете глаголите от изреченията и им направете морфологичен анализ.
Не бяха се виждали отдавна, затова тя се радваше на неочакваната им среща.

Не бих се учудил, ако тя се появи неочаквано, тъй като се познавахме от много време.

За да успее, щеше да си повтаря всеки ден: „Не се предавай! Вярвай в своите възможности!“.
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10. С кое от изреченията се изразява най-голяма убеденост, че действието ще се извърши?
а) След месец ще участваме в турнира по волейбол.
б) След месец може да участваме в турнира по волейбол.
в) След месец участваме в турнира по волейбол.
г) След месец щяхме да участваме в турнира по волейбол.

11. Съставете изречения, с които да изразите:
а) молба

б) препоръка

в) забрана

12. Препишете текста, като представите действията в него от позицията на несвидетели.
Жената говореше нервно по телефона, като не изпускаше от поглед кой влиза в стаята и 

кой излиза. Присъстващите на заседанието очакваха края на разговора търпеливо, като само 
се споглеждаха от време на време. Изведнъж настъпи тишина и всички погледи се насочиха 
към неочаквания посетител.

13. В кое изречение е допусната грешка при употреба на учтивата форма?
а) Госпожо, бихте ли ми изпратили отново регламента на конкурса?
б) Господине, вярно ли е, че сте работил повече от 30 г. в тази фирма.
в) Госпожице, какво щяхте да направите, ако бяхте победили в конкурса?
г) Госпожо, били ли сте някога на място, което Ви се струва вече познато?
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ТЕСТ 5. КЛАСНА РАБОТА № 2 

Прочетете текстовете. Те ще са ви полезни при националното външно оценяване (НВО). 

Текст 1

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. 
Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 

които само един е верният, и с кратък свободен отговор. 
Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Може да 

работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният 
документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори 
да отбелязвате внимателно в листа за отговори. 

За да посочите своя отговор, срещу номера на съответната задача отбележете със знак 
� буквата на избрания от Вас отговор.

Например:
А ВБ ГБ

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето 
с грешния отговор и отбележете със знака � буквата на друг отговор, който приемате за 
верен.

Например:
А ВБ ГВ

За задачите със свободен отговор в листа за отговори е оставено празно място. Използвай-
те това място, за да запишете своя отговор.

Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с хо-
ризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, 
чиято буква е отбелязана със знака �. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от 
един действителен отговор.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!
Министерство на образованието и науката

Текст 2
Днес се проведе националното външно оценяване по български език и литература, на което 

се явиха 56 125 седмокласници. Изпитът съдържаше два модула: тест от 25 задачи и прераз-
каз на непознат текст от името на герой. Задачите по български език и литература са два 
типа: със структуриран отговор и с кратък свободен отговор.

В срок от пет работни дни след обявяването на резултатите учениците, придружени с 
родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа.
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1. Каква е връзката между двата текста? 
а) Съдържат пожелания за успех.
б) Дават указания за работа при НВО.
в) Информират за вида на тестовите задачи.
г) Препоръчват да се работи внимателно.

2. Открийте ГРЕШНИЯ отговор. Тестът е представен в:
а) текст 1  б) текст 2
в) и в двата текста  г) в нито един от двата текста

3. Къде трябва да се отбелязват отговорите на теста?
а) В листа за отговори. б) В тетрадката по български език.
в) В тестовата книжка. г) Върху бели листи А4.

4. НЕ е вярно, че някои от задачите в теста са:
а) със структуриран отговор б) с четири верни отговора
в) с кратък свободен отговор г) само с една възможност за верен отговор

5. За двата текста е вярно, че:
а) до пет дни резултатите ще бъдат известни.
б) трябва да се пише само с черен химикал.
в) грешките в свободните отговори се отбелязват с �.
г) учениците могат да се запознаят с проверената си изпитна работа.

6. Текст 2 е:
а) репортаж  б) интервю
в) информационна бележка г) художествен текст

ПРОЧЕТЕТЕ ПОДЧЕРТАНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 
В ТЕКСТ 1 И ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАДАЧИТЕ ОТ 7. ДО 9.

7. По състав изречението е:
а) сложно съставно  б) сложно съчинено
в) просто  г) сложно смесено

8. Глаголните форми са:
а) преизказни  б) в изявително наклонение
в) в повелително наклонение г) в условно наклонение

9. Думата официалният е членувана с пълен член, защото:
а) е част от съставно сказуемо б) е подлог в изречението
в) е определение към подлога г) е допусната грешка

10. В кое изречение е допусната грешка?
а) Госпожо, бихте ли ми помогнали да попълня данните си?
б) Бихте ли ми обяснил, господине, къде да поставя малкия плик?
в) Благодаря госпожице, бяхте много изчерпателна.
г) Господине, бихте ли ми услужили с химикал?
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11. Запетаите в последното изречение от текст 2 отделят:
а) прости изречения  б) обръщение
в) еднородни части  г) обособена част

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Вълчан излезе на двора, за да залости дървената порта и да затвори овцете.
б) Любопитството надделя и тя повдигна кърпата, за да види, какво има вътре.
в) Станка остави лъжицата, въпреки че гладът я караше да се присвива.
г) Автобусът, който щеше да я отведе в града, закъсняваше вече цял час.

13. Предложете синонимни варианти на изречението Развълнуван и уплашен, първоклас-
никът, стискайки букета с цветя, прекрачи прага на класната стая.

14. Препишете едно изречение от текст 1 или текст 2, в което е употребена глаголна фор-
ма в повелително наклонение.

15. Членувайте: Трети  участник е кандидат , който има най-големи  шанс да 
успее.

16. Препишете изречението, като добавите уточнението висящ на стената. Портретът 
изобразяваше майора в параден костюм.

17. Преобразувайте непряката реч в пряка. 
Поетът благодари на водещия за топлото посрещане. 

18. Редактирайте: Това беше доставения от Гърция октопот който размразен и порци-

ран трябваше да увалям в брашното.
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ТЕСТ 6. КОНТРОЛНА РАБОТА (ГОДИШЕН ПРЕГОВОР)

Текст 1
Слънчевите очила се използват за защита от засилената осветеност на околната среда. 

Първите слънчеви очила са продадени през 1929 година. По-евтините и некачествени стъкла 
са изработени от такава пластмаса, която за разлика от специалните стъкла пропуска ул-
травиолетови лъчи (UV). Тя предпазва единствено от ярката видима светлина. Редуцирайки 
яркостта, слънчевите очила спомагат зеницата на окото да се разшири и така в окото навли-
за повече светлина. Но тъй като тези очила не потискат ултравиолетовото излъчване, то в 
окото попадат повече ултравиолетови лъчи отколкото без очила, т.е. вместо да защитават 
очите, тези очила имат обратен ефект. Поради това особено внимание при избора на слън-
чеви очила трябва да се обръща на степента на пропускливост на ултравиолетовите лъчи. 
Наличието на маркер СЕ означава удовлетворяване на изискванията на европейските стан-
дарти, а именно филтриране на светлинни лъчи с дължина на вълната под 400 нанометра. За 
градски условия не е препоръчителна пропускливост под 18 %.

Наличието на поляризационни филтри премахва хоризонталните лъчи светлина, които 
предизвикват отблясъци, най-често край водни басейни. Лесен тест за наличието на поляри-
зация е завъртането на течно-кристалните екрани (на часовници и мобилни телефони). Из-
ображението им се затъмнява изцяло, когато се завъртят на 90о от изходното положение.

Огледалните слънчеви очила намаляват отразяваната от сняг, пясък и вода светлина.
Очилата с диоптри могат да бъдат едновременно и слънчеви очила. Най-честата комбина-

ция са фотосоларните (фоточувствителни, фотохромни) стъкла, потъмняващи при засилена 
осветеност. Те реагират по-бързо, когато са на базата на органични стъкла.

Текст 2
НАЙ-ПОПУЛЯРНИ ВИДОВЕ ОЧИЛА

С диоптър Слънчеви Комби-
нирани

За нощно 
виждане Защитни Спортни 3D

1. Връзката между текст 1 и текст 2 се изразява в това, че:
а) текст 2 обобщава изложеното в текст 1
б) в текст 1 по-подробно се представят темите от текст 2
в) в текст 1 се представя по-подробна информация за част от темите в текст 2
г) в текст 1 по-подробно са представени спортните очила

2. От текст 1 става ясно, че:
а) някои слънчеви очила могат да повредят очите
б) през лятото трябва да се носят пластмасови слънчеви очила 
в) трябва да се избягват очила, маркирани със знака СЕ
г) огледалните слънчеви очила са подходящи за работа

3. За пластмасовите стъкла НЕ е вярно, че:
а) от тях зеницата на окото се разширява б) намаляват ярката светлина
в) зеницата на окото се свива г) не спират ултравиолетовите лъчи
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4. В какъв вид се превръщат очилата с диоптър, комбинирани със слънчеви (вж. текст 2)?
а) специални б) спортни в) 3 D г) комбинирани

5. Вярно е, че текст 1 информира за:
а) характеристиките на слънчевите очила 
б) различни видове и марки очила
в) ползата от носенето на очила с диоптър
г) модните тенденции при очилата

6. Видео очилата и шлемовете са представени в: 
а) текст 1  б) текст 2
в) и в двата текста  г) нито един от двата текста

7. Думата зеница е:
а) заемка  б) чуждица
в) домашна дума  г) експресивна дума

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
а) Корабът разсече алената пътека на залеза.
б) Радул, а не Стоян, беше свидетелят на скандала.
в) Ти си домашният дух с добро сърце!
г) Марин ще бъде състезателя с най-много точки!

9. В текст 1 глаголните форми са:
а) преизказни  б) в изявително наклонение
в) в условно наклонение г) в повелително наклонение

10. В кое изречение има пунктуационна грешка?
а) Голям и тежък, куфарът пристигна последен на лентата за багаж.
б) Тя го погледна стопена от притеснение и наведе глава.
в) Самолетите кръжаха, рисувайки фигури по небето.
г) Къщата, ремонтирана наскоро, имаше три стаи.

11. В едно изречение от последния абзац на текст 1 има обособена част. Тя е:
а) потъмняващи при засилена осветеност
б) те реагират по-бързо
в) могат да бъдат едновременно
г) най-честата комбинация са

12. Подчертаното изречение в текст 1 по състав е:
а) просто  б) сложно съчинено
в) сложно смесено  г) сложно съставно

13. Определете речниковото и граматичното значение на думата око.
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14. Каква бележка ще оставите на вратата на стаята си, ако искате да не ви безпокоят? 
Определете наклонението на глаголните форми.

15. Подчертайте остарелите думи. 
Либето дълго стояло пред момините двори.

16. Съставете едно сложно смесено изречение и го запишете.

17. Попълнете липсващите определителни членове.
Ако не беше вратар… им, нападател… ни щеше да им вкара гол. Знаеш ли кой е треньор… 

на противникови… отбор?

18. Преобразувайте пряката реч в непряка.
– Може ли да Ви задам един въпрос? – обърна се към господин Райчев журналистът.
– С удоволствие ще Ви отговоря – учтиво кимна директорът на театъра.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА КОНТРОЛ

ТЕСТ 1. Контролна работа (Начален преговор)

1. в. 2. а. 3. в. 4. г. 5. в. 6. г. 7. г. 8. в. 9. б. 10. а. 
11. В защитените от вятъра места виреят нискорасли борчета и ели.

12. Васко застана пред дъската, взе маркера и нарисува къща, градина и кладенец. Сложно съчинено 
изречние.

13. Препишете три термина (терминологични словосъчетания) от текст 2: тайга, умерен пояс, широко-
листни гори

14. тази – пок. мест.за близки предм., ж.р., ед.ч.
всяко – обобщ.мест.за лица и предм., ср.р., ед.ч.
никой – отриц.мест.за лица и предм., м.р., ед.ч.
15. Ау, врабците чикчирикат като полудели до прозореца, а ти не можеш да се събудиш!
16. Текст 2 е научно опсание: пълно, точно и непротиворечиво представя зоната на горите в умерения 

пояс; употребени са думи в прякото им значение; има термини; основното глаголно време е сегашно. 

ТЕСТ 2. Класна работа № 1

1. б. 2. г. 3. а. 4. в. 5. в. 6. г. 7. б. 8. а. 9. г. 10. б. 11. г. 12. в. 
13. Текстът е репортаж, защото предава актуална информация от мястото на събитието. 
14. репортер, ученици, Бранимир. 
15. неутрална лексика – слушатели; домашна дума – добър; експресивна лексика – напук; заемка – 

концерт 
16. напук – нарочно, наречие
17. червеи, видели, позиция
18. Неее, шествието не започна от булевард „Владайско въстание“, а от ъгъла на „Ботевградско 

шосе“.

ТЕСТ 3. Контролна работа (Думата в езика)

1. в. 2. б. 3. в. 4. г. 5. г. 6. г. 7. а. 8. г. 9. б. 10. б. 11. в. 12. а. 
13. месни – направени от месо; местни – живеещи в дадено населено място
14. Готвачът приготви българско ястие с традиционни продукти.
15. Ателие за шев и кройки
16. малък – непостоянно Ъ; гръбен – подвижно Ъ
17. видени
18. Учените са установили, че това е кит и са се заели да съхранят скелета му.

ТЕСТ 4. Контролна работа (Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения)

1. Предлогът около се използва за изразяване на несигурност.
2. г)
3. Защото е щедър дарител и е от Котел.
4. а) Осигурява финансово обучението на бъдещи учители. б) Завещава имуществото си за културни и 

просветни цели.
5. б) 
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6. а) Рибният буквар е енциклопедична книга. б) Децата получават знания и по нравствено възпитание.
7. После учил в Букурещ, като се издържал сам, работейки като частен учител. 
8. Чрез преизказните форми авторът съобщава за действия, на които не е свидетел.
9. не бяха виждали – 3л, мн.ч., мин. неопр. вр., 3 спр., изяв. накл.; се радваше – 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., 

3 спр., изяв. накл.; не бих се учудил – 1 л., ед.ч., усл. накл.; се появи – 3 л., ед.ч., мин. св. вр., 2 спр., изяв. 
накл.; се познавахме – 3 л., мн.ч., мин. св. вр., 3 спр., изяв. накл.; да успее – 3 л., ед.ч., сег. вр., 1 спр., изяв. 
накл.; щеше да повтаря – 3 л., ед.ч., бъд. вр. в мин., 3 спр., изяв. накл.; не предавай – 2 л., ед.ч., 3 спр., 
повел. накл.; вярвай – 2 л., ед.ч., 3 спр., повел. накл.

10. в) 
11. а) молба – Изчакай ме, моля те, след часовете. б) препоръка – Не е лошо да ме изчакаш след ча-

совете. в) забрана – Не ме чакай след часовете.
12. Жената говорела нервно по телефона, като не изпускала от поглед кой влиза в стаята и кой 

излиза. Присъстващите на заседанието очаквали края на разговора търпеливо, като само се споглеж-
дали от време на време. Изведнъж настъпила тишина и всички погледи се насочили към неочаквания 
посетител.

13. б) 

ТЕСТ 5. Класна работа № 2

1. в. 2. г. 3. а. 4. б. 5. г. 6. в. 7. г. 8. б. 9. а. 10. б. 11. г. 12. б. 
13. Развълнуван и уплашен, първокласникът прекрачи прага на класната стая, като стискаше букет 

с цветя.
14. Запомнете!
15. Третият участник е кандидатът, който има най-големия шанс да успее.
16. Портретът, висящ на стената, изобразяваше майора в параден костюм.
17. – Благодаря за топлото посрещане – каза поетът на водещия. 
18. Това беше доставеният от Гърция октопод, който, размразен и нарязан на порции, трябваше да 

овалям в брашното.

ТЕСТ 6. Контролна работа (Годишен преговор)

1. в. 2. а. 3. в. 4. г. 5. а. 6. г. 7. а. 8. г. 9. б. 10. б. 11. а. 12. г. 
13. око – зрителен орган у човека и животните; същ. име , ср.р., ед.ч.,нечл.
14. Не ме безпокойте! – повелително наклонение
15. Либето дълго стояло пред момините двори.
16. Надявам се, че ще се справя с теста, защото учих много и внимавах в час. 
17. Ако не беше вратарят им, нападателят ни щеше да им вкара гол. Знаеш ли кой е треньорът на 

противниковия отбор?
18. Господин Райчев се обърна към журналиста и го попита дали може да му зададе един въпрос. 

Директорът на театъра кимна учтиво и каза, че ще му отговори с удоволствие. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ ОТ УЧЕБНАТА ТЕТРАДКА

1. Начален преговор

1. г. 2. б. 3. а. 4. в. 5. б. 6. г. 7. а. 8. в. 9. г. 10. а. 
11. светове
12. Вие сте разстроена!
13. Размахвайки ръце, Мая сигнализираше на Росен, Божко и Марта, но те не я забелязваха.
14. еднородни определения
15. Този уред има много функции, но не мога да работя с него. Натискайки го, това копче остана в 

ръцете ми. На кого му е ясно как работи уредът?

2. Класна работа № 1

1. в. 2. а. 3. г. 4. в. 5. б. 6. г. 7. г. 8. б. 9. а. 10. в. 11. в. 
12. Интервюиран
13. …, защото е част от по-голяма художествена творба, представя се образът на една влюбена спор-

тистка, изразяват се емоции, употребена е експресивна лексика…
14. репортаж
15. Ооо, шарении, шнолички
16. На стълбичката на шампионите се изкачиха българските грации. Председателят на олимпий-

ския комитет им връчи златните медали.

3. Думата в езика

1. в. 2. б. 3. г. 4. г. 5. б. 6. а. 7. в. 8. а. 9. в. 10. г. 11. б. 12. б. 13. в. 
14. асансьор, тон, конструкция
15. фундамент, основа
16. Той е много стиснат, не …; В Историческия музей има експонати …; От върха на Айфеловата 

кула се любувах…
17. Е, сестра ми се гипсира, все пак това са 324 метра височина. Се гипсира – се уплаши, се стресна
18. интервюирам, интервюиран, интервюиращ
19. Текстът е интервю. Интервюиращ е Мария Янкова. Тя задава въпроси на съученика си Драгомир 

Каров, който Ӝ отговаря. Темата е актуална, за събитие, в което интервюираният участва. 

4. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

1. сложи; Тя го сложи да си легне, зави го…
2. г.
3. имаше – гл., 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., изявит. накл., от имам – 3 спр.; беше останал – гл., 3л., ед.ч., 

мин. предв. вр., изявит. накл., от остана – 1 спр.; бяха поправяли – гл., 3 л., м.ч., мин. предв. вр., изявит. 
накл., от поправям – 3 спр.; се валяше – гл., 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., изявит. накл., от валям – 3 спр.; не 
приберете – гл., 2 л., мн.ч., сег. вр., повел. накл., от прибера – 1 спр.; съм казал – гл., 1 л., ед.ч., мин. неопр. 
вр., изявит. накл., от кажа – 1 спр.; ще гледам – гл., 1 л., ед.ч., бъд. вр., изявит. накл., от гледам – 3 спр.

4. Някои казаха, че чичо Митуш настинал, когато, изпотен и морен, седнал да си почине на студения 
камък

5. В текст 1 чрез преизказните форми се съобщава за действия, на които говорещите не са били 
свидетели.
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6. би се погрижила – гл., 3 л., ед.ч., условно накл., от да се погрижа – 2 спр.,
7. в.
8. в.
9. молба – Подайте ми солницата, ако обичате! препоръка – Препоръчвам Ви да посетите нашия музей! 

забрана – Не влизайте там!
10. Широкото шосе, което излизало от града и пресичало полето, било пусто. Не се виждали нито 

коли, нито хора по него. Асфалтовата настилка, нажежена от слънцето, се белеела и трептяла от 
маранята. Старите тополи, които се редели от двете му страни, били посивели от прах.

5. Годишен преговор

1. а. 2. в. 3. б. 4. в. 5. г. 6. в. 7. г. 8. б. 9. а. 10. б. 11. б. 12. а. 
13. Детето, тътрейки счупената играчка, тръгна към люлките.
Юрий се поклони на владетеля, пред когото всички се смиряваха.
Как съм станал, как съм излязъл, как съм заключил, не помня.
14. информационна бележка
15. Който се прокрадваше край оградата.
16. Взех химикала, с който ще пиша на олимпиадата.
17. Свещеникът пристъпи напред и каза на Симо да бие камбаната, за да се съберат всички.
18. „Търкулнало се гърнето – казва народът – намерило си похлупака.“
Великият пълководец Наполеон Бонапарт твърди: „Бързината е половин победа“.
„Обичам да пътувам, споделя Айнщайн, но мразя да пристигам.“

6. Класна работа №2

1. г. 2. в. 3. а. 4. в. 5. а. 6. г. 7. б. 8. б. 9. в. 10. а. 11. б. 12. б. 
13. Здравко,който беше живял три години в чужбина, не можеше да пише на български език.
14. Изгубило сили, животното започна да издава заплашителни звуци, когато вуйчо продължи да го 

примамва.
15. жената
16. Най-малкият син предложи:
– Да тръгнем по десния път.
– Не съм съгласен – каза най-големият.
17. Еньо попита Серафим как ще си купи ново палто, а Серафим отговори, че и старото му палто 

е хубаво и не иска да го сменя.
18. 1. Те съдържат голямо количество вода. 2. Богати са на белтъчини и минерални соли. 3. Богати са на 

мазнини и витамини (B1, PP, D, A)
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