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Скъпи шестокласници,

Учебникът по български език за 6. клас 
ще бъде вашият незаменим помощник и 
приятел при изучаването на българския 
език. Той ще ви помага да вниквате в тай-
ните на езика и да пътешествате в него-
вия чуден свят. Постарали сме се да напра-
вим учебника полезен и интересен, така че 
не само да учите, но и да се забавлявате, 
да бъдете изследователи, откриватели, 
творци. Вие ще намерите в него научни 
факти, разнообразни текстове, много уп-
ражнения, идеи за работа по проекти, ко-
микси, езикови хитринки и др. 

Как се работи с учебника? Лесно, защо-
то уроците имат еднаква структура: 

ДА ПРОЧЕТЕМ И ДА ОТКРИЕМ 
Всеки урок започва с текст, към кой-

то са поставени въпроси. Чрез въпросите 
си припомняте изученото, наблюдавате 
езикови особености или откривате сами 
нови знания.

ДА НАУЧИМ
Най-важната учебна информация е съб-

рана в цветни карета, за да я запомните 
по-лесно.

ДА ПРИЛОЖИМ
Задачите за самостоятелна работа в 

урока проверяват доколко разбирате но-
вия материал в процеса на неговото пре-
подаване.

ДА ЗАПОМНИМ
В края на урока е обобщено какво тряб-

ва да знаете и да можете. Това е вашият 
ориентир за проверка на наученото.

ДА УПРАЖНИМ
След всеки урок има разнообразни уп-

ражнения, които ще ви помогнат да зат-
върдите новите знания. Има тестови 
задачи, задачи за преобразуване, за редак-

тиране, за съставяне на текст, задачи с 
повишена трудност, забавни задачи и др. 
Старайте се да изпълнявате всички упраж-
нения, за да усвоите по-добре материала.

В уроците са включени рубриките:

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ – обясняват се 
нови или непознати за вас думи, които ще 
обогатят речника ви. 

ЗНАМ ПОВЕЧЕ е за любознателните пе-
токласници и разширява информацията за 
изучавано езиково явление. 

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ – предвидена е 
за групова или самостоятелна работа. Из-
пълнението на проекти ще ви приучи да 
работите с много различни източници на 
информация и да създавате свои езикови 
продукти.

В края на учебника има ЕЗИКОВ ПОМОЩ-
НИК с кратки обяснения на новите езикови 
понятия. В ПРИЛОЖЕНИЕТО са събрани таб-
лици, схеми за справка, указания за подго-
товка на проект и др. 

Скъпи шестокласници, учебникът по 
български език ще ви помогне да развиете 
уменията си за разбиране и създаване на 
текстове, за успешно речево общуване, за 
подоб ряване на правописната и правого-
ворната ви култура и др.

 

Желаем ви успешна,

приятна и ползотворна работа!

Авторите
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Скъпи колеги,

Учебникът по български език за 6. клас 
на издателство „Рива“ е подготвен съ-
гласно новата учебна програма по БЕЛ от 
2016 г. Вие познавате учебника на нашия 
колектив за 5. клас, така че ще ви бъде лес-
но да работите с този учебник, защото 
следва същата методика и принципи на 
структуриране. Урочните статии пред-
лагат кратка и ясна учебна информация за 
учениците, като акцентът е сложен върху 
практическото є прилагане чрез различни 
задачи. Учебното съдържание е структури-
рано в 4 основни блока и разпределено в ур-
очни статии за нови знания, за обобщение, 
за годишен преговор. Всеки раздел започва с 
различни по жанр текстове и с две систе-
матизиращи рубрики: Какво съм научил/а 
досега и Какво ще науча в този раздел.

За пълноценното овладяване на езико-
вите знания от учениците сме заложили 
следните стъпки за работа в урочните 
статии: Да прочетем и да открием, Да 
научим, Да приложим, Да запомним, Да 
упражним. Този алгоритъм намира израз в: 

• разнообразни по жанр и темати-
ка текстове, с които „се открива“ всеки 
урок; текстовете са придружени с въпро-
си, изискващи наблюдение и работа от 
учениците;

• ясно откроена научна информация, 
синтезираща най-важното в урока;

• задачи за самостоятелно прилагане 
на знанията след нов материал в урока;

• кратко обобщение в края на уроч-
ната тема – какво трябва да знае и може 
ученикът след изучаване на езиковото яв-
ление;

• различни по характер и трудност 
задачи – за разпознаване и анализ, за тран-
сформиране, за четене с разбиране, за ре-
дактиране, за съставяне на текст и др.

В учебника сме включили рубриките: 
Запознай се с думите (за обогатяване на 
лексикалния запас на шестокласниците), 
Знам повече (за разширяване на знания-
та по темата), Да направим проект (за 
екипна или индивидуална работа по про-
ект), Езиков помощник (кратък речник на 
езиковите понятия от учебното съдържа-
ние).

Отделни практически указания в уроч-
ните статии сме формулирали като Ези-
кови хитринки, за да събудим интереса на 
учениците; в обобщителните упражнения 
сме заложили рубриката Езикова бърко-
тилница, с която се проверява равнище-
то на разбиране на текст и осмислянето 
на научна информация. 

Авторският колектив се е стремил 
да предложи в учебника разнообразни ези-
кови дейности, чрез които се развиват 
уменията за речево общуване на шесток-
ласниците, надграждат се правописната и 
правоговорната им култура, овладяват се 
базисни лингвистични знания и др. 

 

Желаем ви успешна,

приятна и ползотворна работа!

Авторите
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НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

Т.1 По традиция през септември и октомври 
Пътна полиция провежда акцията „Децата 
тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. 
Тя ще продължи до 31 октомври в цялата 
страна.

Полицейските операции за контрол оси-
гуряват безопасността на децата на пътя. 
Пътните полицаи влизат в училищата и на-
помнят на учениците основните правила за 
безопасност.

В рамките на кампанията от 5 до 11 сеп-
тември в страната се провежда Седмица на 
детската пътна безопасност. Основната цел 
е подготовка за началото на учебната годи-
на. В нея участват всички отговорни инсти-
туции. 

В съботата преди 15 септември се орга-
низира Ден на превенцията. 

В специални приемни за деца и родите-
ли експерти от Пътна полиция, МВР и други 
организации представят практически препо-
ръки за безопасно поведение. Прави се де-
монстрация на полицейска техника, рокер-
ски мотори и специални облекла. 

едно от мероприятията на акцията преди 
15 септември е традиционният национален 
конкурс „Пътен полицай на годината“. Път-
ни полицаи от всички областни дирекции на 
МВР се състезават в дисциплините оказване 
на първа долекарска помощ на пострадали 
при пътно-транспортни произшествия и май-
сторско управление на мотоциклет и автомо-
бил.

(Из печата)

Илюстрация № 1 

Илюстрация № 2 
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НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР Т.2 Журналист: При мен е старши полицай 
Иван Петров – един от участниците, който 
тази година ще се бори за приза „Пътен поли-
цай на годината“ с представителите на всички 
областни полицейски дирекции в страната. 
(към полицая) Кажете нещо повече за себе си. 

И. П.: Работя 10 години в системата на 
МВР. Отскоро съм старши контрольор в от-
дел „Пътен контрол“. Женен съм с две деца. 
За мене професията не е просто работа, а ми-
сия, отговорност за живота на хората.

Ж.: Наближава 15 септември. Ученици-
те тръгват на училище и рисковете от пътни 
произшествия се увеличават. Какво ще посъ-
ветвате най-малките участници в движението 
по пътя?

И. П.: Децата нямат спирачки. Струва им 
се, че колкото по-бързо преодолеят опасната 
зона, толкова по-бързо ще бъдат в безопас-
ност. Затова ще ги посъветвам да не преси-
чат платното, като тичат бързо. Да спрат до 
бордюра, да се огледат първо наляво, после 

1. Характеризирайте вида общуване в два-
та текста. Посочете примери за използване 
на речев етикет.

2. В кой от текстовете откривате елементи 
на разсъждение и в кой – на повествова-
ние? Обосновете се.

3. Посочете в Текст 2 примери за предста-
вяне и самопредставяне.

надясно и после да пресекат. Ако се чувстват 
несигурни, е добре да пресичат в група, заед-
но с възрастните.

Ж.: Какво ще препоръчате на водачите?
И. П.: Никога да не забравят, че детето, 

намиращо се край платното, представлява 
предпоставка за злополука, защото то е под-
властно на емоциите си. Импулсивно пред-
приема действия, без да мисли за себе си и 
своята безопасност.

Ж.: Вашите съвети към родителите?
И. П.: Хубаво е да са видели предвари-

телно маршрута на своето дете до училището, 
да са се запознали с местата за отдих и да са 
съобразили участъците с интензивно движе-
ние на автомобили. След това да разговарят 
с детето си и заедно да огледат подходящите 
места в квартала за пресичане на улицата и 
за игра. 

Ж.: Благодаря Ви за полезните съвети 
към всички участници в движението. Поже-
лавам Ви успех на състезанието. 

(Из печата)

4. Характеризирайте речевата ситуация в 
Текст 2 – участници, предмет, цел, условия.
Какъв е видът на текста?

● Какви видове изречения са използвани – 
по цел на изказване и по състав? 

5. Направете морфемен анализ на думата 
пътен. 

● Образувайте сродни думи на думата път.
● Съставете с две от тях изречения.
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6. Изпълнете задачите към Текст 1.

● Определете речниковото и граматичното 
значение на думите акция и конкурс.
● Потърсете в речника синоними на думи-
те демонстрация, експерт и рокер. 
● Запишете антонимите на думите влизат,  
начало и преди. 

7. Дайте примери от Текст 2 за пряка и 
преносна употреба на думи и изрази. 

8. Определете основното глаголно време 
в Текст 1. Преобразувайте глаголите боря 
се и мисля в минало свършено и в минало 
несвършено време.

9. От Текст 1 и Текст 2 запишете по един 
пример за съществително, прилагателно и 
числително име. 

● Направете им морфологичен и морфе-
мен разбор. 
● Съставете с тях изречения.
● Направете морфемен разбор на думите 
продължи, безопасно, възможността.

10. В кои думи от Текст 1 и Текст 2 може да 
се допуснат правописни грешки? Кои пра-
вила ще ви помогнат да ги избегнете?

11. Запишете по две форми на личните и 
възвратните лични местоимения, прите-
жателните и възвратните притежателни 
местоимения от Текст 2. 

● Определете граматичните им признаци. 
● Съставете с тях изречения.

12. Открийте причастията в Текст 1 и 
Текст 2. Посочете синтактичната им роля 
в изречението. 

13. Запишете примери за употребата на не-
изменяеми части на речта в Текст 2. Опре-
делете ги по вид.

14. Препишете подчертаните изречения в 
Текст 1. Направете им синтактичен раз-
бор.

● Определете всички думи в първото от 
тях и като части на речта. Запишете гра-
матичните им признаци.

15. Напишете две изречения с думата бързо 
от Текст 2 – употребете я като определение 
и като обстоятелствено пояснение.

● Запишете нейния антоним.

16. Препишете от Текст 1 израза майстор-
ско управление на мотоциклет.

● Колко определения откривате в него?
● Подчертайте ги. С какви части на речта 
са изразени?

17. Съставете текст описание на знака 
Внимание деца! от илюстрация № 1.

18. Представете речевото общуване между 
участниците в ситуацията на илюстрация 
№ 2. Какъв е видът на текста, който създа-
дохте? Обосновете се.

19. Напишете съчинение по житейски про-
блем на тема: Внимание, деца на пътя.



ТЕКСТЪТ
В РЕЧЕВОТО 
ОБЩУВАНЕ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ: 



I. ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ

Пчелното млечице е вид пчелен секрет, 
който подпомага растежа на пчелите работ-
нички и търтеите през първите три дни от 
живота им, както и на пчелата майка през 
целия период на развитието ѝ и след това. 
Пчелното млечице се произвежда от млади 
(5- до 15-дневни) нелетящи пчели, наречени 
„кърмачки“.

Със съдържанието си на 18 аминокисе-
лини, белтъчини, витамини, въглехидрати, 
ензими, минерални соли и др. пчелното мле-
чице се отличава с висока хранителна и био-
логична стойност. 

Какво представлява пчелното
млечице?
Пчелното млечице е продукт с биологи-

чен произход. Наричано е „природен анти-
биотик“ поради изключително богатия си и 
полезен състав. Съдържа белтъчини, въгле-
хидрати, мазнини, минерални соли, витамини 
А, В, С, D, е и К, аминокиселини. Приемът 
му води до повишаване на жизнените сили, 
поддържане на физическия и психическия 
тонус на организма, обменните процеси, хра-
ненето на тъканите. Пчелното млечице усил-
ва апетита, забавя процесите на стареене.

ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ.
Хранителна добавка
Капс. 60 мг.

Т.1

Т.2
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Производството и съхранението на пчел-
но млечице е трудно. За период от 5 – 6 ме-
сеца един добре поддържан кошер може да 
произведе приблизително половин килограм 
млечице. Нетрайността на продукта налага то 
непрекъснато да се извлича и съхранява при 
минусови температури. Смесването му с друг 
пчелен продукт – меда, спомага за запазване-
то му за по-дълго време.

(Из енциклопедия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Като високохранително и лесно усвои-

мо от организма вещество се препоръчва при 
тежки физически и психически натоварва-
ния, хронична умора, като средство с поло-
жителен ефект при липса на апетит при деца. 

Да не се приема при наличие на алергия 
към пчелни продукти, остри инфекциозни за-
болявания, туморни заболявания.

Да се приема с повишено внимание при 
хора с бронхиална астма и уртикария! 

ДОЗИРОВКА
За възрастни и подрастващи – по 3 капсу-

ли дневно (180 мг). За деца – 1 капсула днев-
но преди хранене. Да не се превишава препо-
ръчаната дневна доза!

СЪХРАНЕНИЕ: При температура под 25° С. 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

ОПАКОВКА: 20 капсули.



ОБЯВА
Дружеството на пчеларите в България
организира изложба базар на пчелни

продукти – мед,
пчелно млечице, пчелен прашец и др.

в панаирна палата № 5
от 10 до 16 септември 2016 г.

Можете да опитате
желания от вас продукт и да го закупите на 

преференциални цени.

От организаторите
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I. ТЕКСТЪТ В РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ Т.3

Като използвате текстовете:

Запишете елементите на речевата ситуация в 
Текст 3.

Определете вида на общуване в трите текста.

Открийте текст описание в Текст 1. и Текст 2.

Речевото общуване протича в дадена рече-
ва ситуация.

Общуването е официално и неофициално.

Видовете текст са описание, повествова-
ние, разсъждение.

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. Кои са особеностите на научния текст.
2. Как да извличам и обработвам информа-
 ция от урочна статия.
3. Как да пиша отговор на научен въпрос.

4. Как да ползвам информация от обява и
 покана.
5. Как да предавам устно и писмено инфор-
 мация чрез обява и покана. 

1. Запишете три примера за ползите 
от употребата на пчелно млечице.

2. Кои са съставките, които правят 
пчелното млечице полезна хранителна до-
бавка?

3. Открийте в текстовете синоними 
на израза пчелно млечице.
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ТЕКСТЪТ В 
НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА НАУЧНИЯ ТЕКСТ

Текстът е характерен за официалното общу-
ване.

Предмет на текста е пчелното млечице. Цел-
та на авторите на енциклопедията е да се ин-
формират всички интересуващи се за ползата 
от този пчелен продукт, за начина на неговото 
произвеждане, за съдържанието му.
Текстът е писмен и монологичен.

Изреченията в текста са свързани чрез пов-
торение на израза пчелното млечице, което е 
предмет на текста.

За кой вид общуване – 
официално или неофициално, 
е характерен текстът?

Опишете речевата
ситуация – предмет, цел, 
участници и условия на
общуването.

Как са свързани изреченията 
в текста?

Текстът в научното общуване се харак-
теризира с:
● официалност, монологичност, пре-
димно писмена форма;
● повторение на думите или изразите, 
с които е назован предметът на текста, 
замяната им с местоимения.

Пчелното млечице е вид пчелен секрет, който подпо-
мага растежа на пчелите работнички и търтеите през пър-
вите три дни от живота им, както и на пчелата майка през 
целия период на развитието ѝ и след това. Пчелното мле-
чице се произвежда от млади (5- до 15-дневни) нелетящи 
пчели, наречени „кърмачки“.

Със съдържанието си на 18 аминокиселини, белтъци, 
витамини, въглехидрати, ензими, минерални соли и др. 
пчелното млечице се отличава с висока хранителна и био-
логична стойност.

(Из енциклопедия)

Зад. 1. По какъв начин са свързани послед-
ните две изречения от Текст 1 на стр. 12 с 
предходните? 

В последните две изречения изразът пчелно 
млечице е заместен с местоименията то и му. 
Не са използвани синонимни изрази, за да не 
се наруши изискването за точност и еднознач-
ност на представената научна информация. 
Това са особености на научното общуване. 

Прочетете текста и изпълнете задачата към него

Т.1
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ТЕКСТЪТ В 
НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

Зад. 2. Открийте ключовите думи и изрази 
в Текст 1, чрез които е предадена научна 
информация.

В текста са използвани думите белтъци, ви-
тамини, въглехидрати, ензими, както и из-
разите минерални соли, пчелите работнички, 
пчелата майка, биологична стойност и др. 
Тези думи и изрази са термини и терминоло-
гични словосъчетания.

Зад. 3. Определете термините и терминоло-
гичните словосъчетания като части на речта.

Зад. 4. От коя научна област са употребените 
термини и терминологични словосъчетания?

Зад. 5. В какво време са глаголите в текста 
и какви са по цел на изказване употребе-
ните в него изречения?

Термините и терминологичните слово-
съчетания са езиковите средства, харак-
терни за научния текст. 

ТЕРМИНИТЕ са съществителни имена, 
а ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ СЛОВОСЪ-
ЧЕТАНИЯ са съчетания от прилагател-
но и съществително име или от две съ-
ществителни имена.

Всяка научна област има свои термини, 
назоваващи специфични понятия.

В научния текст се използва сегашно 
време. Предпочитат се съобщителни из-
речения.

2. СТРУКТУРА НА НАУЧНИЯ ТЕКСТ

Прочетете текста и изпълнете задачата 
към него.

Фантастиката е популярен стил в литера-
турата и изкуствата. Авторите на фантастич-
ни романи са световноизвестни.

Според издатели фантастичните романи 
превземат книжния пазар, примери за което 
са редица известни заглавия. Заради огром-
ния интерес към такива романи в 90% от слу-
чаите световните бестселъри от този жанр 
започват да се появяват и на екран.

В първия абзац на текста се изказва твър-
дение за популярността на фантастиката и 
световната известност на авторите на фантас-
тични романи.

Структурата на научния текст включва:
● ТЕЗА – твърдение, което след това се 
доказва;
● АРГУМЕНТИ – доказателства в под-
крепа на тезата.

Зад. 6. Определете съдържанието и функ-
цията на двата абзаца.

Във втория абзац се доказва това твърдение 
чрез мнението на издателите за големия обем 
на продажбите и чрез екранизацията на све-
товните бестселъри.
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3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУЧНИЯ ТЕКСТ

В зависимост от това за кого е предназначен на-
учният текст, той може да бъде публикуван в:
● научни сборници – в тях се обменя научна
 информация между специалисти;
● учебници и учебни помагала – предназна-
 чени са за ученици и студенти;
● енциклопедии и речници – предназначени
 са за по-широк кръг хора, интересуващи
 се от даден научен проблем.

Зад. 7. Открийте описанието, повествование-
то и разсъждението в историческия текст.

Древните държави на Месопотамия и 
египет създали не само писмеността, но и ос-
новите на науките, които са част от днешната 
цивилизация. За тях знанието било свещено.

В Месопотамия и египет се развили на-
уките, които били свързани с всекидневна-
та дейност – астрономията, математиката, 
медицината. В дворците и храмовете имало 
библиотеки, където се пазели придобитите 
знания.

Земеделските работи трябвало да се из-
вършват в определено време, затова бил изра-
ботен точен календар. Движението на небес-
ните тела било изучавано и записвано наред 
с промените в речните нива, в температурите 
и др. По-късно тези данни се използвали за 
основа на астрономията.

Характерно за египет и Месопотамия 
било строителството на монументални сгра-
ди – пирамиди, гробници, храмове. Те били 
украсени с релефи и многоцветни стенопи-
си, които разказвали за живота на владетели, 
богове, воини, писари и земеделци. Най-впе-
чатляващи били богатствата, съхранявани в 
гробниците.

  (Из учебник по история и цивилизации)

Термините, използвани в различните на-
учни източници, се различават по своя 
характер и честота на употреба:
● в научните сборници – строго научни 
термини;
● в учебната литература – термини,
придружени с обяснения;
● в справочната литература – достъпни 
термини и описателни изрази.

В научното общуване се използват раз-
лични видове текст – описание, повест-
вование и разсъждение.

ЗНАЯ структурните елементи на науч-
ния текст.
МОГА да извличам, подбирам и синте-
зирам информация от научен текст, да 
разграничавам видовете научен текст.
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1. В кой ред са изброени само термини?

А) климат, екватор, небе
Б) болярин, кесар, година
В) литературен герой, епитет, метафора
Г) номер, десетична дроб, уравнение

2. В кой ред са изброени само термини от 
българския език?

А) падеж, глаголно време, налягане
Б) окончание, скорост, определителен член
В) спрежение, лице, число
Г) атлас, морфема, лексикално значение

3. Кое изречение НЕ е от научен текст?

А) Климатът в тези страни е субтропичен.
Б) В изречението е употребено обстоятел-
ствено пояснение.
В) Радостни и доволни, те седнаха на големи-
те камъни.
Г) Цар Симеон управлява Първата българска 
държава от 893 до 927 година.

4. Поставете следните термини и терми-
нологични словосъчетания на празните 
места в текста: електропроводимост, хи-
мичен елемент, метали, електронни про-
дукти.

Среброто е ………… с бял цвят и красив ме-
тален блясък. Спада към групата на благород-
ните ………… . Среброто има най-високата 
………… сред металите. Лесно се поддава на 
обработка и се използва в ………… , както и 
в бижутерията.

● За коя научна област са характерни 
тези термини и терминологични словосъ-
четания?
● Направете морфемен разбор на термина 
електропроводимост.

5. От учебника по история и цивилизации 
извадете 5 термина. Характеризирайте ги 
като части на речта. 
● В какви по вид изречения са използвани?

7. Сравнете географското положение на 
Южна Америка и Африка, като използвате 
информация от интернет.

8. Съставете кратък текст, в който да аргу-
ментирате тезата, че тракийската гробни-
ца при село Свещари, Разградско, е обявена 
за паметник на културата от ЮНЕСКО.

Разделете се на екипи и съставете кратък 
текст на тема „Водата – жизненоважна 
за човешкия организъм”, като единият 
екип използва термини, а другият ги избяг-
ва. Сравнете двата текста. Какви изводи 
можете да направите?

ДА УПРАЖНИМ!

6. В кое от изреченията думата „семейство“ 
е термин?

● В кои изречения е възможна замяната 
със синонима фамилия?

Нашето семейство е многочленно.
Семейство Иванови ще ни гостуват тази вечер.
Рисът е хищен бозайник от семейство Котки.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Преференциални – предпочитани при
благоприятни условия.

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ
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1. СЪЩНОСТ НА УРОЧНАТА СТАТИЯ

Текстът е научен и представя знания по история. Използва-
ни са термините хилядолетие, общество, некропол, които 
са понятия от науката история. Предназначен е за ученици, 
отговаря на учебната програма по история и цивилизации 
и има за цел да даде научни знания, съобразени с потреб-
ностите на учениците. Представени са първоначални зна-
ния по специфична историческа тема: Древното общество 
по Черноморското крайбрежие. езикът е ясен и достъпен, 
новите термини са обяснени. 

Какъв е видът на текста?

Коя е темата на текста?

Знания за коя наука
получавате от него?

Кои са термините, които 
ви помагат да определите 
научната област?

За каква читателска
аудитория е предназначен 
текстът?

През V хил. пр. Хр. по Българското черноморско край-
брежие живеело общество, което било високоразвито в 
сравнение с хората, населявали останалата част на европа. 
Археолозите откриват неговите следи в района на гр. Вар-
на и край с. Дуранкулак (до гр. Добрич).

В селището до Дуранкулак хората живеели в големи 
къщи, някои от които двуетажни, с няколко помещения и 
с каменни стени. Те изработвали сечива от мед – брадви, 
тесли, мотики.

Във Варненския некропол археолозите открили най-
старото злато в света, добито и преработено от човека. Да-
ровете, положени в гробовете, показват, че членовете на 
това общество се различавали и по положението, което за-
емали в него, и по богатството си.

● Общество – голяма група от хора, обединени от 
   различни отношения.
● Некропол – град на мъртвите.

(Из учебник по история и цивилизации)

ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ
ОТ УРОЧНА СТАТИЯ
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Урочната статия е:
● научен текст от определена научна об-
ласт;
● предназначена за ученици.
В нея:
● научната информация e поднесена по-
следователно и достъпно за обучение на 
учащи се;
● са използвани термини, специфични за 
научната област. 

Зад. 1. Посочете други термини, характер-
ни за историческата наука. С какви части 
на речта са изразени?

2. СТРУКТУРА НА УРОЧНАТА СТАТИЯ

Урочната статия има тема, отбелязана в заг-
лавието на урока. 

Необходимата информация се разделя на 
части, наричани точки. Всяка точка е една 
от подтемите и формулирането ѝ насочва към 
съдържанието на подтемата. 

Към всяка подтема или в края на урочната 
статия се правят обобщения, извеждат се из-
води. 

Поставят се въпроси за отговор и задачи за 
упражняване и прилагане на усвоеното на-
учно съдържание. 

За онагледяване на урочната статия се използ-
ват разнообразни ресурси: 
– текстови (биографични данни, любопитни
 факти, енциклопедични справки и др.); 
– графични (снимки, таблици, диаграми,
 рисунки и др.).

Важната информация се откроява с помощта 
на различни шрифтове, цветен фон, карета 
и др.

Използват се знаци, обозначаващи различна-
та информация в урочната статия.

Структура на урочната статия:
● тема – заглавие
● подтеми – формулиране на точки
● обобщение, изводи
● въпроси и задачи 
● текстови и графични ресурси

Зад. 2. Запишете темата и подтемите от 
уроч ната статия на настоящия урок по 
български език. 

● Как е отбелязана важната информа-
ция във всяка подтема? 
● Къде и как е представено обобще-
нието на цялата урочна информация?
● По какъв начин е осъществено она
гледяването на информацията?

ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ
ОТ УРОЧНА СТАТИЯ
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Зад. 3. Изберете урок от учебника по гео-
графия и икономика и запишете термини-
те, които са нови за вас. 

Зад. 4. Открийте и запишете важната ин-
формация от последния урок по човекът и 
природата. Кое ви помогна да я намерите?

● Кои термини в урочната статия са за 
нови понятия?
● С какви графични ресурси е онагле-
ден научният текст?

Зад. 5. Запишете в тетрадките си названия-
та на рубриките, в които се дава допълни-
телна любопитна информация по различ-
ните учебни предмети. Какво е общото в 
смисловото им значение?

Зад. 6. Изберете една точка от урочната ста-
тия по история и цивилизации. Запишете 
ключовите думи. Колко от тях са термини? 

Зад.7. Отговорете на въпросите след по-
следния урок по музика. Коя информация 
от уроч ната статия ви помогна за отговора?

ЗНАЯ, че урочната статия е научен текст, 
предназначен за обучение на учащи в кон-
кретна научна област.
МОГА да извличам и обработвам инфор-
мация от урочна статия. 

● Като имате предвид информацията за 
същността и структурата на урочната ста-
тия, изпълнете задачи 3 – 7.

Извличане и обработване на информация 
от урочна статия в няколко стъпки:

→ Да се определят темата и подтемите в нея. 

→ Да се открият ключовите думи, които са
 основните термини на новото научно
 съдържание. Те обикновено са маркирани
 с друг шрифт и тълкуването им е изведено 
 извън основната информация.

→ Да се обърне внимание на цветните карета.
 Там е систематизирана най-важната учеб-
 на информация.

→ Да се познават условните знаци, които са
 изведени в началото на учебника. 

→ Да се изпълнят задачите към урочната
 статия, за да се систематизират новите 
 знания. 

→ Да се разгледат схемите, графиките, таб-
 лиците и другите графични ресурси, под-
 помагащи усвояването на новото учебно 
 съдържание. 

3. ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
    ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение НЕ е вярно за същността 
на урочната статия?

А) Урочната статия е научен текст в опреде-
лена научна област. 
Б) Урочната статия е предназначена за учащи.
В) Урочната статия представя цялата научна 
информация за дадена наука.
Г) Урочната статия е съобразена с възрастта 
на обучаващите се.

2. Кое твърдение е вярно за структурата на 
урочната статия?

А) Урочната статия има свободна структура. 
Б) В урочната статия темата е разделена на 
подтеми.
В) Въпросите и задачите се поставят в нача-
лото на урочната статия.
Г) Не се препоръчва използването на гра-
фики, снимки и други начини за онагледя-
ване.

3. Разгледайте схемите от учебника по чо-
векът и природата. Каква научна инфор-
мация получавате от тях?

6. Прочетете анекдота. Как героят в него е 
разбрал урочната статия? 

Учителят по физика обяснява:
– Ученици, знаете ли как ние стоим вър-

ху Земята? Благодарение на закона за земното 
привличане.

От последния чин ученичка вдига ръка:
– Г-н учителю, а как са стояли хората 

преди откриването на този закон?

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Ресурси – запас от средства, източник.

Подгответе се за Деня на ученическото само-
управление.
Изберете тема по любим учебен предмет и 
направете проект за урочна статия. Съобра-
зете подреждането на подтемите. Подберете 
илюстративния материал – любопитни фак-
ти, снимки, таблици, схеми и др., но не прека-
лявайте с тях. 

4. Посочете от урочна статия по кой учебен 
предмет са взети следните термини.

А) разрези и сечения
Б) окръжност и кръг
В) висок старт и скок на дължина
Г) бит и байт

5. Припомнете си как се оформя план на 
текста и направете подробен план на уроч-
на статия (по избор) от учебника по мате-
матика. Преценете коя информация ще за-
пишете като точки и коя – като подточки. 
Не забравяйте да включите новите поня-
тия и техните пояснения. Добре изграде-
ният план показва умение да се извлече 
важната информация от урочната статия.

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ
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1. СЪЩНОСТ 

В училище, а и извън него ни се налага да изразим мнение по различни теми от научното познание – 
география, история, човекът и природата и други. За да бъдем убедителни, е необходимо да докажем 
своето твърдение по поставения въпрос.
Това изисква не само познаване на езиковите правила, а и умения да структурираме нашия отговор в 
логическа последователност, да го подкрепим с доказателства и научни фак ти. Изразената позиция по 
проблем от различни научни области се нарича отговор на научен въпрос.

Прочетете отговора на шестокласник и
изпълнете задачите към него.

Какъв е видът на текста?

От коя научна област е 
текстът?

На кой научен въпрос дава 
отговор?

Каква е целта на текста?

Текстът е научен. Свързан е с изучавания в училище предмет 
Човекът и природата. В него се дава отговор на въпроса за ро-
лята на кръвоносната система при многоклетъчните животни. 
Целта му е да даде познание по конкретен научен въпрос. 

Отговорът на научен въпрос е научен текст, в който 
чрез аргументи се доказва дадено твърдение от оп-
ределена област на научното познание.

Чрез кръвоносната система при многоклетъчните жи-
вотни се осъществява движение на вещества, необходими 
за клетъчните процеси. Тя осигурява и връзка с други сис-
теми в организма.

Кръвоносната система е изградена от кръвоносни съ-
дове и централен орган – сърце, които са изпълнени с кръв. 
В нея се намират необходимите за клетките кислород и хра-
нителни вещества, както и отделените въглероден диоксид 
и урея. За да могат клетките да получават необходимите 
вещества и да отделят непотребните, кръвта трябва непре-
къснато да се движи от сърцето към съдовете и об ратно. 
Това движение се нарича кръг на кръвообращението.

В организма кръвоносната система не работи самос-
тоятелно, тя е свързана с другите системи.

От храносмилателната система в кръвта навлизат хра-
нителните вещества. През дихателната в кръвта постъпват 
и се отделят газове – кислород и въглероден диоксид, а 
през отделителната се изнася уреята. 

Организмът на многоклетъчните животни функцио-
нира в своята цялостност и всички системи и процеси са 
свързани. Важна роля сред тях има кръвоносната система.

ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС
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2. СТРУКТУРА НА НАУЧНИЯ ОТГОВОР

Отговорът на научен въпрос има особено 
стите на текст разсъждение.

ТЕЗА – основно твърдение по поставения 
научен въпрос, което след това се доказва.

Чрез кръвоносната система при многок-
летъчните животни се осъществява движе-
ние на вещества, необходими за клетъчните 
процеси. Тя осигурява и връзка с други систе-
ми в организма.

АРГУМЕНТИ – доказателствата в подкре-
па на тезата, с които се доказва истинност-
та ѝ.

Първи аргумент
Кръвоносната система е изградена от 

кръвоносни съдове и централен орган – сър-
це, които са изпълнени с кръв. В нея се на-
мират необходимите за клетките кислород 
и хранителни вещества, както и отделените 
въглероден диоксид и урея. За да могат клет-
ките да получават необходимите вещества 
и да отделят непотребните, кръвта трябва 
непрекъснато да се движи от сърцето към 
съдовете и обратно. Това движение се нари-
ча кръг на кръвообращението.

Втори аргумент
В организма кръвоносната система не 

работи самостоятелно, тя е свързана с дру-
гите системи.

От храносмилателната система в кръв-
та навлизат хранителните вещества. През 
дихателната в кръвта постъпват и се отде-
лят газове – кислород и въглероден диоксид, а 
през отделителната се изнася уреята. 

ИЗВОД

Организмът на многоклетъчните жи-
вотни функционира в своята цялостност и 
всички системи и процеси са свързани. Важна 
роля сред тях има кръвоносната система. 

В първия абзац се дава кратък, точен отговор 
на поставения въпрос за ролята на кръвонос-
ната система при многоклетъчните животни. 
В тезата са набелязани две важни значения на 
тази система за животинския организъм.

Във втория абзац се доказва твърдението, че 
кръвоносната система осъществява движение 
на веществата – внася необходимите и изнася 
непотребните вещества за организма.

В третия абзац се доказва, че кръвоносната 
система е свързана с другите важни за орга-
низма системи – храносмилателна, дихател-
на, отделителна.

В четвъртия абзац се обобщава важната роля 
на кръвоносната система за цялостното функ-
циониране на организма.



3. СЪЗДАВАНЕ НА ОТГОВОР НА НАУЧЕН
    ВЪПРОС

Подготовка

● Осмисляме поставения въпрос:
„Ролята на кръвоносната система при мно-
гоклетъчните животни“.

● Определяме основната цел на текста.

● Търсим информация по поставения въп
рос – учебник, енциклопедии, интернет.

● Обмисляме структурата на текста.

Създаване на отговор на научен въпрос

Редактираме текста при:

● неточна или грешна теза;
● неподходящи аргументи;
● нарушаване на езиковите правила.

Набелязваме ключовите думи и изрази:
кръвоносна система, многоклетъчни живот-
ни, вещества, клетъчни процеси, храносми-
лателна, дихателна, отделителна система.

Да даде научно познание.

Запознаваме се с непознатите термини и 
терминологични словосъчетания: 
кислород и въглероден диоксид, урея, сърце, 
камера, предсърдия.

Пишем план на текста:
Теза: Важната роля на кръвоносната систе-
ма.
Първи аргумент: Кръвоносната система 
осъществява движение на веществата.
Втори аргумент: Кръвоносната система е 
свързана с важни за организма системи.
Извод: Ролята на кръвоносната система за 
цялостното функциониране на организма.

● Формулираме теза – свързваме ключовите 
думи от поставения въпрос с нашето стано-
вище.
● Изграждаме аргументи – набелязваме твър-
дения, с които да докажем верността на тезата.
● Правим извод – обобщаваме разсъждения-
та от отделните аргументи.

24



25

ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение е вярно за отговора на на-
учен въпрос?
 
А) Текст, в който се прави характеристика на 
герой.
Б) Текст, в който се описват природни карти-
ни.
В) Научен текст, в който чрез аргументи се 
доказва дадено твърдение.
Г) Текст, в който се съобщава за предстоящо 
събитие. 

2. В кой ред са изброени само елементи на 
отговора на научен въпрос?

А) увод, изложение, монолог
Б) теза, аргумент, извод
В) описание, диалог, разсъждение
Г) учтива форма, обръщение, извод

3. Кое твърдение е подходящо за отговор на 
научен въпрос?

А) Слънцето гали с топлите си лъчи цветята.
Б) Това лято изгорях жестоко на августовско-
то слънце.
В) Слънцето утре ще изгрее в 6 ч. и 15 мин.
Г) Магнитните бури са свързани с изригвани-
ята на Слънцето.

4. Напишете план за отговор на научен 
въпрос по литература: „Как е разкрит 
образът на родното в „Хубава си моя 
горо“ и „Отечество любезно, как хубаво 
си ти!“.

5. Напишете отговор на научен въпрос: 
„Общото и различното в украсата на гроб-
ницата при село Свещари и Казанлъшката 
гробница“.

6. Прочетете историческия текст и фор-
мулирайте теза на научния въпрос: „Защо 
фараонът Рамзес II е считан за велик вла-
детел?“.

Велик владетел бил и фараонът Рамзес II. 
Вместо да налага със сила властта си над зав-
ладените територии, той накарал подчинени-
те народи да му плащат данък като отплата 
за закрилата, която им давал срещу външни 
врагове. Той водил войни и с могъщото цар-
ство на хетите в Мала Азия. Около 1270 г. пр. 
Хр. между египтяните и хетите бил сключен 
договор – първият известен в историята ми-
рен договор.

Рамзес II използвал богатството си за го-
леми строежи. Той оставил след себе си пове-
че впечатляващи дворци и храмове от който и 
да е друг фараон. Между тях били и храмове-
те в Луксор и Абу Симбел.

(Из учебник по история и цивилизации)

7. Като използвате знанията си по изобра-
зително изкуство за архитектурата на За-
падноевропейското средновековие и Рене-
санса, напишете отговор на научен въпрос: 
„Разликите между базилика и катедрала“.

● Използвайте учебника и електронни из-
точници. 

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

Разделете се на екипи и подгответе научна 
информация за найзастрашените от еко-
логична катастрофа зони на Земята.
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1. СЪЩНОСТ НА ОБЯВАТА

Зад. 1. Прочетете обявата от стр. 13 и отго-
ворете на въпросите, за да откриете харак-
терните ѝ особености.

Информацията е представена кратко. Съоб-
щава се за предстояща изложба базар, ор-
ганизирана от Дружеството на пчеларите в 
България. Предназначена е за всички, които 
се интересуват от пчелни продукти.

Обявата е кратък текст, чрез който лица и ор-
ганизации предлагат или търсят необходими 
услуги, стоки, съобщават за предстоящо съ-
битие и др.
Целта на обявата е да бъде разпространена до 
много хора, затова се помества в печата, радио-
то, телевизията, интернет. 
За улеснение обявите се систематизират по 
теми в рубрики – покупки, продажби, рабо-
та, изгубени вещи и домашни любимци, за-
познанства и др. Рубриките може да бъдат и 
по-конкретни – покупка/продажба на жили-
ща, на земя, на автомобили и др. 

Обявата се разпространява чрез периодичния пе-
чат, специализирани издания и сайтове за обяви, 
радио-и телевизионни предавания.

Обявата е кратък текст:
● чрез който се съобщава за търсени/
предлагани стоки, услуги, работа, съби-
тия и др.;
● който се разпространява чрез печата, 
интернет, радио, телевизия и др.

Зад. 2. Прочетете обявата. Каква информация 
дава тя за получателя, автора, събитието?

2. СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЯВАТА

За да постигне своето предназначение, обява-
та трябва да предоставя кратка, но достатъч-
на информация. Важно е и графичното офор-
мяне – фон, снимки, шрифт и др. Спазват се 
езиковите правила.

Дадена е информация за това:
● кой организира събитието – Дружеството
 на пчеларите в България;
● какво е събитието – изложба базар на
 пчелни продукти;
● къде ще се проведе – панаирна палата № 5;
● кога ще се проведе – 10 –16 септ. 2016 г.;

ОБЯВА

Как е представена информацията? 

Какво съобщава тя?

Кой представя информацията?

За кого е предназначена тя?

Зад. 3. Да разгледаме как е структурирана 
обявата на стр. 13.
Записан е жанрът – обява (ако текстът е по-
местен в рубрика за обяви, не е необходимо 
да се записва жанрът). 

ОБЯВА
по случай 1 март

Градска библиотека „антон страшимиров“
орГанизира:

изложба на мартеници, изработени от 
читателите на библиотеката, под надслов

„да сме бели и червени, весели и засмени...“

На 1 март 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в 
читалнята на

ГБ „Антон Страшимиров“
заповядайте заедно да посрещнем баба 

марта!
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Сноуборд (изписва се марката на про-
дукта) – 150 см
Обявата е публикувана/обновена на 18 
февруари в 0,06 ч. 
 
Състояние: Използвано
Доставка: За сметка на купувача,
гр. Смолян, Стар център
Свободно време Спорт и Хоби Ски и 
аксесоари

Разполагам със сноуборд (марка) – 150 
см., с автомати, цена – 100 лв. Разпола-
гам и с обувки номер 37, за 40 лв. 

Зад. 5. Влезте в сайт за обяви. Какви по-
лета трябва да попълните? Запишете ги в 
тетрадките и ги попълнете.

В обявата трябва да има информация за това:
● кой дава информацията;
● за кого е предназначена;
● кога и къде ще се проведе събитието;
● какъв е крайният срок;
● каква е характеристиката на обекта/услу-
гата.

Зад. 6. Обявете устно пред съучениците си 
в класа за предстоящо събитие във вашето 
училище.

1. Разделете се на два екипа и напишете 
обява за продажба на новородени кученца. 
Единият екип да подготви обявата за печа-
та, а другият – за интернет.

2. Попълнете липсващата в обявата ин-
формация.

По случай Националния празник З март в 
Пампорово се организира синхронно спуска-
не със ски и сноуборд.

Желателно е участниците да са облечени в на-
родни носии и да носят трибагреници.

3. Потърсете публикувани обяви и открий-
те допуснати в тях грешки.

Зад. 4. Прочетете обявата, публикувана в сайт 
за обяви. По какво се отличава тя от обявата 
на стр. 13? На какво се дължи разликата?

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Рубрика – постоянна колона в печатни из-
дания, време в радио-телевизионните про-
грами, посветени на проблеми с ограничена 
тематика.

ЗНАЯ, че обявата е кратък текст, чрез 
който се търсят и предлагат стоки и ус-
луги, съобщава се за събития.
МОГА да ползвам информация от обява, 
да предавам информация чрез обява – 
устно, писмено и по електронен път.

● кой е поканен на събитието – „Можете да
 опитате желания от вас продукт и да го
 закупите...“, т.е. поканени са всички потре-
 бители.
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1. СЪЩНОСТ НА ДЕЛОВАТА ПОКАНА

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина –
в села и градове, навред кънти.

За какъв вид общуване е 
характерен текстът?

Посочете етикетните 
формули.

Кой отправя и кой
получава поканата?

Коя е темата на текста?

2. СТРУКТУРА НА ПОКАНАТА

Зад. 2. Обърнете внимание на структурни-
те елементи в поканата от точка 1 – жанр, 
обръщение, събитие, дата, час и място на 
събитието, срок за потвърждение за при-
съствие.

ДЕЛОВА ПОКАНА 

Деловата покана е текст от официалното об-
щуване. Използват се етикетните формули 
за учтивост – Ви, Вашето. Поканата е от-
правена към лице (кмета), представляващо 
институция – кметството. Авторът (ръко-
водството на училището) също представлява 
институция – училището. Темата в текста на 
поканата е тържеството по повод откриването 
на новата учебна година – това е официално 
събитие с тържествен характер. 

ПОКАНА
Уважаеми господин Кмет,

Каним Ви да присъствате на 
тържественото откриване на новата учебна година, което 

ще се състои на 15.09.2016 г. от 10,00 ч. в двора на
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пазарджик.

Моля да потвърдите Вашето присъствие
до 13.09.2016 г.

От Ръководството 
на училището

Деловата покана е устен или писмен 
текст от официалното общуване, с който 
се отправя предложение за участие в съ-
битие – празник, изява, честване и др.

Зад. 1. Каква е ролята на строфата от сти-
хотворение, с която започва поканата?

Като текст от официалното общуване покана-
та съдържа задължителни елементи. Спазва-
нето им прави информацията ясна и е гаран-
ция за постигане на резултат от общуването. 
Добре оформената покана показва уважение 
към получателя и говори за културата на този, 
който я отправя.
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Зад. 3. Като използвате структурния модел, 
напишете делова покана за училищно тър-
жество по случай Деня на народните буди-
тели. Отправете поканата до личност, до 
голяма група от хора, до институция. 

● Подгответе и вариант за отправяне 
на поканата по електронен път.

1. Кое твърдение за поканата е вярно?

А) Отправя се по всекидневни поводи.
Б) Поканата е официален текст.
В) Учтивата форма на обръщение не е задъл-
жителна.
Г) Отправя са само устно.

2. Кой израз е неуместен за обръщение в 
покана?

А) Уважаеми ученици и учители, ...
Б) Уважаема госпожо Иванова, ...
В) Уважаеми членове на Училищното насто-
ятелство, ...
Г) Уважаема госпожа Директорке, ... 

3. Напишете текст, с който да поканите ва-
шите приятели на личен празник.
По какво ще се отличава вашата покана от 
деловата покана?

Народно читалище „Пробуда“ 

Кани всички жители и гости на града

На

КОНЦеРТ 
ЗА ДеНЯ НА САМОДееЦА

Вход свободен

От организаторите

ДЕЛОВА ПОКАНА 

4. В часа по изобразително изкуство изра-
ботете модели на покани за различни тър-
жествени поводи. Съобразете формата и 
графичните изображения със събитието.

5. Редактирайте текста на поканата.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Институция – обществен орган, учреждение.

Деловата покана съдържа:
● любезно обръщение към получателя;
● точна информация за събитието – какво, 
кога и къде ще се случи;
● кой е авторът;
● информация за потвърждение.

Жанрът (покана) може да не е изписан върху 
текста, а да е върху лицевата страна на харти-
ения носител. 
В обръщението ясно да бъде посочен получа-
телят. Точно се изписват времето и мястото на 
събитието. Тъй като то изисква предварителна 
подготовка (места, рекламни материали и др.), 
поканата е свързана с потвърждение за при-
съствие, особено ако е лична. Към нея може да 
има текст и графични изображения, насочва-
щи към събитието. Ако се изпраща по електро-
нен път, може да се добавят ефекти и музика, 
но внимателно. Спазват се езиковите правила.

ЗНАЯ, че поканата е текст, чрез който 
предлагаме участие в събитие и който 
има своя специфична структура.
МОГА да ползвам информация от пока-
на, да предавам информация чрез пока-
на – устно, писмено и по електронен път.
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Т.1

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ: ТЕКСТЪТ В 
РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ

Прочетете текста и изпълнете задачите 
към него.

По света са запазени безброй архитек-
турни паметници. Към тях се прилагат специ-
ални мерки за съхранение.

Архитектурните паметници в България 
са от различни исторически епохи. Майсто-
рите следват традицията и я обогатяват. Ар-
хитектурните паметници са съобразени с ар-
хитектурната среда, функцията на построй-
ката, стила и изискванията на епохата.

Голямо е разнообразието от архитектур-
ни форми – фасади, покриви, врати и прозор-
ци, стрехи, еркери, балкони, колони, сводо-
ве, арки, капители, корнизи. Докато в някои 
от архитектурните постройки се набляга на 
практичността, в други се отдава значение и 
на интериора и екстериора.

● Архитектурна среда – застроена среда, в 
която е разположено архитектурно произве-
дение.
● Фасада – външен изглед на сграда.
● eркер – горен етаж на сграда, издаден над 
долния.
● Екстериор – външният вид на сграда и 
пространството около нея.

(Из учебник по изобразително изкуство)

1. За коя научна област се отнася текстът? 
Открийте особеностите на научното общу-
ване в текста и ги запишете в тетрадките:

● вида на общуване
● основното глаголно време
● какви са изреченията по цел на общуване

2. Посочете термините, характерни за на-
учната област. Кои от тях се повтарят и 
защо?

3. Намерете и запишете речниковото зна-
чение на думите свод, капител, корниз, ин-
териор.

● Какъв речник ще използвате?
● Запишете граматичното значение на една от 
думите по избор.
● Съставете изречения с посочените думи.

4. Текст 1 е откъс от урочна статия. Каква 
научна информация ви дава той?

● Посочете кои от особеностите на урочна-
та статия откривате в Текст 1. 

5. Опишете екстериора на вашето учили-
ще, като използвате термини от посочена-
та урочна статия.

● Какъв текст ще изградите?

6. От учебника по информационни техно-
логии дайте примери за различни ресурси, 
с които се онагледява научната информа-
ция.

7. От Текст 1 на стр. 12 запишете термини-
те, свързани с пчеларството.

● Думата търтей има и преносно значе-
ние. Потърсете го в тълковния речник и го 
запишете. 
● Съставете изречения с прякото и пренос-
ното значение на думата.
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8. Прочетете Текст 2 от стр. 12 и запише-
те термините, назоващи заболяванията, 
при които не се препоръчва употребата на 
пчелно млечице.

● Кои термини, назоваващи съставки на 
пчелното млечице, са употребени в Текст 1 
и в Текст 2?

9. Изпълнете следните задачи към стихо-
творението на Любен Каравелов „Хубава 
си, моя горо“.

● Напишете план за отговор на научен
въпрос на тема: „Носталгията по отечест
вото, представена чрез образа на гората в 
стихотворението „Хубава си, моя горо“.

● Напишете отговор на научен въпрос: 
„Образът на гората като символ на род-
ното в стихотворението „Хубава си, моя 
горо“.

10. Напишете обява за приемен стопанин 
на бъдещо куче водач, като използвате 
следните данни: 

Организатор – Фондация „Очи на че-
тири лапи“ – София; кучето водач живее в 
приемен дом до една година; приемните сто-
пани преминават обучение; приема се едно 
двумесечно куче порода голдън или лабра-
дор ретрийвър; провеждат се ежеседмични 
тренировки с личен инструктор; децата в се-
мейството да бъдат над 10-годишна възраст; 
кучето идва ваксинирано и обезпаразитено, 
с всички необходими аксесоари, храна, вита-
мини и добавки, осигурени от организатора; 
Фондацията осигурява всички ветеринарно-
медицински профилактики и грижи.

● Останалите необходими факти добавете 
сами.

11. Прочетете текста. Запишете думите, кои-
то не са подходящи за вида общуване и по-
раждат смях. За кой вид текст са уместни?

Нали и приказката му се промени вече и 
майка му го гледа опулена вечер и не може да 
разбере какво ѝ дума. Нали не ще да яде вече 
какво да е?

– А бре, майка, ами че и лука му изпър-
жих, и пипер му сложих, и на сол е докаран, 
какво не харесваш на фасуля?

– Аз – вика – се абстрахирам от подобни 
буламачи! Усъвършенствай ми, вика, четири 
яйца на очи алафранга!

– Ами че когато беше малък, все за фасул 
ми плачеше бре, майка, и до вчера с лъжицата 
го ядеше. Какво ти стана тъй!?…

– Ядох го, ама сега не. Вреди ми на кон-
струкцията.

(Чудомир, „То не е печатница“)

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Алафранга – (остар.) по френски, по евро-
пейски.

12. Редактирайте поканата на Пипи Дъл-
гого чорапче. 

една сутрин Томи и Аника намериха в по-
щенската кутия писмо. На плика пишеше:

Са Тми и Аника
Когато го отвориха, намериха вътре кар-
тичка със следния текст:

Тми и Аника да дойдът у Пипи на рош-
тен ден удре слет опет. Оплекло: квото 
искъти.

● С кои изисквания за писане на покана 
не се е съобразила героинята на Астрид 
Линдгрен?

ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА



НАУЧИХ КАКВО СА:

Текстът в научното общуване   

Извличане и обработване на информация от урочна статия  

Отговор на научен въпрос  

Обява  

Делова покана 
 



ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ.
ДУМА.

ДУМАТА КАТО ЧАСТ
НА РЕЧТА.

ИЗМЕНЯЕМИ И
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ

ВТОРИ РАЗДЕЛ: 



II. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. ДУМА. 
ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА. 
ИЗМЕНЯЕМИ И НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ

Васко да Гама е известен португалски 
мореплавател и откривател на морския път до 
Индия. Той е роден през 1460 г. в рибарско 
селище на югозападния бряг на Португалия и 
е третият син в семейството. През 1497 г. Вас-
ко да Гама отплава от Лисабон с флот от ня-
колко кораба с екипаж от 170 души и започва 
своята първа експедиция до Индия, при която 
изминава разстояние, по-дълго от екватора. 
експедицията има големи разходи – от чети-
рите кораба се връщат само два, а от екипажа 
– по-малко от половината. Тя не успява и в 
основната си цел – сключване на търговски 
договор, но откритият за европейците морски 
път за Индия е едно от великите събития в 
историята на световната търговия. 

(Из енциклопедия)

Веднъж заминах за няколко дни в град 
Хъл. Там срещнах един приятел, който се гот-
веше да отплава за Лондон с кораба на баща 
си. Той започна да ме придумва да заминем 
заедно, като ме съблазняваше с това, че пъту-
ването ми с кораба ще бъде безплатно. 

И ето, без да питам баща си и майка си – 
в лош час! – точно на 1 септември 1651 годи-
на, деветнайсетгодишен, се качих на кораба, 
който заминаваше за Лондон. 

(Даниел Дефо, из „Робинзон Крузо“)

Т.1

Т.2
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II. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. ДУМА. 
ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА. 
ИЗМЕНЯЕМИ И НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ

КОГАТО ДЕТСКАТА ЛОДКА СЕ ПРЕВЪРНЕ 
В КОРАБ НА ЖИВОТА...

След тригодишен снимачен период по 
Българската национална телевизия тръгва 
сериалът „Васко да Гама от село Рупча“ по 
сценарий на Братя Мормареви. Той разказва 
за приключенията на момче, което мечтае за 
морето. [...] Васко, Женя, Фори са ученици от 
варненско училище. Те изживяват едно неза-
бравимо лято на морския бряг, пълно с лудо-
рии, бомбастични басове, неуморно съперни-
чество, свързано с неволите на израстването 
и с първите им любовни трепети. Васко е па-
лаво, будно момче, чийто баща е моряк. Той 
бяга от училище и дома и тайно отплава с ко-
раба на своя баща. Предстоят новини и раз-
крития – и на кораба, и на брега.

(Из печата)

1. Кое е общото и различното в трите тек
ста?
2. Кой текст предоставя научна информа-
ция?
3. Посочете използваните термини, които 
определят научната област.
4. Кой текст въздейства емоционално?

Т.3

Като използвате текстовете:

Посочете примери от Текст 1 за изменяеми и 
неизменяеми части на речта.

Определете какви местоимения са употребе-
ни в Текст 3.

Открийте наречията в Текст 2.

Думите имат речниково и граматично зна-
чение.

Частите на речта са 10 и се делят на изме-
няеми и неизменяеми.

Чрез морфологичния анализ се определя  
думата като част на речта и се посочват 
нейните граматични признаци.

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. Кои са другите видове местоимения.
2. Как да ги разпознавам и употребявам.
3. Кои са другите неизменяеми части на
 речта.

4. Как да употребявам правилно изменя-
 емите и неизменяемите части в речта си.
5. Как да откривам грешките в употреба-
 та на местоименията и да ги редактирам.
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ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

1. СЪЩНОСТ

Думата това посочва небето – съществител-
но име в ср.р. ед.ч., употребено в същото из-
речение.
Думата толкова посочва количеството (сте-
пента) на добре изчисления полет.
Думата онази посочва съществителното име 
бурма в ж.р ед.ч, употребено в изречението.

Тези думи също са местоимения. Те посочват 
близки и далечни лица и предмети, техни ка-
чества и количества. 
Повечето се менят по род и число и се съгла-
суват с думата, която посочват (този човек, 
тази книга, това небе, тези полети). Чрез 
тях се осъществява смислова и езикова връзка 
в текста. Това са показателни местоимения.

Показателното местоимение:
●  замества думи, като посочва лица,
 предмети или явления, техни призна
 ци и количества;
●  мени се по род и число (с изключение
 на толкова);
●  служи за връзка между езиковите
 единици в текста.

2. ВИДОВЕ ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Има разлика между местоименията този, 
онзи, такъв, толкова. С тях се заместват 
както близки лица и предмети (този ученик, 
тази стая), така и по-отдалечени (онзи уче-
ник, онази стая). Посочват се качества и при-
знаци (такъв молив, онакъв шал), количества 
(толкова купи). Това са различни видове по-
казателни местоимения.

Вижте таблицата в Приложение № 1 Видове показателни местоимения:
●  за близки лица и предмети – този, тоя,
 тази, тая, това, тези
●  за далечни лица и предмети – онзи, оня, 
онази, оная, онова, онези
●  за признаци – такъв, такава, такова, 
такива; онакъв, онакава, онакова, онакива
●  за количество – толкова

Кои части на речта са
местоимения?

Открийте изучените
местоимения в текста.

Каква е функцията на под-
чертаните думи в текста?

Какви са граматичните
им признаци?

Началникът на летището хвърля последен поглед. Той 
вижда пълен ред във всичко – движения, отмерени като в 
балет. Тоя самолет има своето точно място в хангара им, 
както след пет минути – в това небе. Тоя полет е толкова 
добре изчислен, колкото и пускането на един кораб. Онази 
бурма, която липсва – това е голямата грешка. Тия крушки 
от такива свещи, тия точни погледи, тая строгост – всичко 
е, за да може тоя полет да стигне от едно летище до друго...

(Антоан дьо Сент-Екзюпери, из „Малкият принц“)
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Зад. 1. Открийте и другите показателни 
местоимения в текста. Определете вида им 
и граматичните им признаци.

3. УПОТРЕБА НА ПОКАЗАТЕЛНИТЕ
    МЕСТОИМЕНИЯ

Зад. 2. Открийте показателните местоиме-
ния в изреченията. Каква е синтактичната 
им служба?

За рождения си ден получи такъв прекрасен шал.
Това е представено на хората в чужбина.
Толкова обичам сладолед в горещите летни дни.
Ще покажем това на коледния базар.

В първото изречение местоимението такъв 
изпълнява служба на определение. Какъв 
шал? – такъв
Във второто изречение местоимението това е 
подлог. Кое е представено? – това
Местоимението толкова изпълнява службата 
на обстоятелствено пояснение. Колко обичам 
сладолед? – толкова
В последното изречение местоимението това 
е допълнение. Какво ще покажем? – това

Показателните местоимения могат да из-
пълняват синтактична служба на:

● подлог;
● определение; 
● допълнение;
● обстоятелствено пояснение.

Зад. 3. Каква е синтактичната служба на 
местоименията?

Това е нашето място за почивка.
Всеки иска такъв приятел в живота си.
Ще рисувам с това на асфалта.
Тя гледаше толкова телевизия, колкото ѝ поз-
воляваха.

Зад. 4. Разгледайте изреченията, в които са 
употребени показателни местоимения. За 
кой вид общуване са подходящи?

Наш Йочко туй, наш Йочко онуй... Че като му 
дали стихотворението да го учи, затворил се 
в новата стая и до тъмно чел; че как още на 
втория ден го научил цялото и го казал пред 
всички след вечеря.

(Чудомир, „Вечеринка“)

Формите на показателните местоимения този 
и тоя, онези и ония и др. не се различават по 
значение и употреба.
За формите тоз, оназ, туй, онуй и др. се до-
пуска употреба в разговорната реч и литера-
турни творби.
Изговорът и правописът на местоимения 
тъзи, онъзи, такъва, такваз и др. са непра-
вилни.

Зад. 5. Има ли грешки в употребата на мес-
тоименията? Обяснете ги.

Тва е нашто място за почивка.
Всеки иска такъва чанта за пътуване.
Онъзи зала се използва и за концерти.
Тя искаше такваз шапка за излети в планината.

ЗНАЯ, че показателните местоимения 
посочват лица, предмети, качества, ко-
личества. Има различни видове пока-
зателни местоимения.
МОГА да употребявам показателните 
местоимения в собствен текст, да от-
кривам грешки в употребата им и да 
ги редактирам.
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1. Кое твърдение за показателното местои-
мение е вярно?

А) Показателните местоимения се менят по 
род, число, лице и падеж.
Б) Показателните местоимения показват, че 
глаголното лице извършва действието върху 
себе си.
В) Показателните местоимения посочват близ-
ки и далечни предмети и техни качества.
Г) Показателните местоимения заместват ду-
ми и изразяват отношения на притежание.

2. В кой ред всички местоимения са пока-
зателни?

А) ти, своите, му, онези
Б) на себе си, си, нашите, туй
В) такъв, толкова, онова, тази
Г) негови, му, наши, това

3. Прочетете текста и открийте показател-
ните местоимения. Определете вида им и 
граматичните им признаци.

Момичето спря и затърси с очи. След 
това посочи към края на градината.

– Каква е онази постройка там?
– Това е тъй нареченият павилион – каза 

Професора.
– И за какво се използва? – запита Пони.
– Нямам понятие! – отвърна момчето.
Упътиха се към павилиона. Густав върве-

ше последен и тикаше моторетката си. Стък-
лена къщичка, в която имаше бяла лакирана 
маса и зелена лейка. Такъв беше този странен 
павилион.

(Ерих Кестнер, „Романи за деца“)
 
4. Направете морфологичен анализ на 
употребените в изречението местоимения.

Те намериха такива моливи и ги подариха на 
децата. – А онази, как ѝ беше името, твоята 
приятелка... пак търсеше кученцето си?

Образец: те – лично местоимение, 3 л., мн.ч., 
именителен падеж

5. Прочетете текста и открийте показа-
телните местоимения за далечни лица 
и предмети. Преобразувайте ги, като ги 
замените със съответните показателни 
местоимения за близки лица и предмети.

– Онова са били все диви птици! – от-
върна папагалът. – Без всякакво образова-
ние… Не, нека бъдем най-сетне хора! Но ти 
защо не се смееш? Ако госпожата и онези 
нейни гости се смеят при ония думи, струва 
ми се, че и ти би могла да се посмееш! Голям 
недостатък е да не умееш да цениш онова, 
което е смешно. Не, нека бъдем най-сетне 
хора!

(Ханс Кристиан Андерсен,
из „Андерсенови приказки“)

6. Прочетете изреченията. Открийте мес-
тоименията и определете вида им. Каква 
е синтактичната им служба?

Децата от квартала ще пускат тази неделя 
своите хвърчила в парка.
Жената на моряка го видя през отворения 
прозорец на онази вила.
Тези състезатели представиха себе си на пис-
тата. 
От толкова време птиците в ятото я очакваха 
нетърпеливо.

7. Препишете изреченията и попълнете 
празните места с подходящи показателни 
местоимения.

Пред погледа му се откри ……… кола, която 
гостите паркираха в края на улицата.
Тя получи за празника си ……… подарък, за 
какъвто винаги бе мечтала.
Ще взема ………, колкото са необходими за 
турнира в училище.
Всеки мечтае за ………, което ще направи 
живота му истински щастлив.
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8. Съставете изречения, като употребите 
посочените местоимения: такива, онази, 
вашето, своите, толкова.

● Обяснете къде може да се сгреши.

9. Прочетете изреченията. Открийте мес-
тоименията и определете вида им. 

Децата уважават техните учители. / Децата 
уважават своите учители. / Децата уважават 
тези учители.

Защо разглеждаш в час снимките си? / Защо 
разглеждаш в час снимките ми? / Защо раз-
глеждаш в час онези снимки?

● Обяснете каква е разликата в смисъла 
им.

10. Редактирайте текста, като отстраните 
допуснатите грешки.

Тез децки сълзи, така сардечни и наивни, го 
трогнаха дълбоко. В техният дом не бе влизал 
добрия старец. През прага на тяхната къшта 
не бе пристъпвал никога тоз желан от години 
гост и угорчената му душа плачеше убидена. 

● Какви правила са нарушени?

11. Разделете се на екипи. Вие сте в ролята 
на екскурзоводи. Представете тези извест-
ни национални обекти пред своите гости 
от чужбина. Преведете ги на изучавания 
от вас чужд език.

Съществителното име за м.р. ед.ч., назовава-
що предмети и животни, има специална фор-
ма, когато е употребено след показателното 
местоимение за количество – бройна форма. 
Тя е различна от формата за множествено 
число.

Например: много моливи, но толкова моли-
ва; много лъвове, но толкова лъва.
За съществителни имена за лица не се упот-
ребява бройна форма, а се употребява форма-
та за мн.ч. – толкова полицаи.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Хангар – просторна постройка за подслоня-
ване и обслужване на самолети, големи земе-
делски и други машини.
Бурма – цилиндричен метален елемент със 
спирален нарез за съединяване на части чрез 
завъртане.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
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ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

1. СЪЩНОСТ

С думата какво се пита за неизвестен пред-
мет, а с кой – за неизвестно лице. 
С думата чий се пита за неизвестно прите-
жание, т.е. кой е притежателят на съответния 
предмет.

Каква е ролята на
подчертаните думи?

Кои думи заместват и
по какъв начин?

Какви са граматичните им 
признаци?

Въпросителното местоимение:
● замества имена на неизвестни лица, пред-
мети или явления, техни признаци и коли-
чества, за които се пита;
● мени се по род и число (с изключение на 
колко), а тези, с които се пита за лица, и по 
падеж (кой – кого);
● служи за връзка между изреченията.

Тези думи са местоимения. Те заместват име-
на на неизвестни лица и предмети, техни ка-
чества и количества, за които питаме.
Някои се менят по род и число и се съгласу-
ват с името, за което се пита (кой ученик, коя 
задача, какви табла, чия чанта). Чрез тях се 
осъщ ествяват смислова и езикова връзка в 
тек ста. Това са въпросителни местоимения.

Той тикна папката със сценария в ръцете на Маляка. 
Отвън по тротоара отекнаха стъпки. Покрай прозорчето ми-
наха два крака и отминаха.

– Какво е това? – попита недоумяващ Маляка.
– Кое? – обърна се към него Камен. Маляка четеше сце-

нария.
– Сценарият за тържеството.
– Кой ще прави всичко това?
– Кое?
– Слушай: „От едната страна излизат двама ученика, 

облечени като патроните на училището Кирил и Методий. 
От другата – ученици, символизиращи азбуката“. Лелеее! 
Добре, че училището ни не се казва Бенковски. Щяха да ни 
накарат да минем с коне през сцената.

Децата се засмяха, а Маляка продължи да чете.
– И две балерини е вмъкнал! – каза той. – Като препи-

нателни знаци. Как го пък измисли!
– Ако можеше и едно баскетболно табло да измисли!...
– Защо не? – каза Камен...
– Какво табло? Чие табло?

(Братя Мормареви, „Войната на таралежите”)
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2. ВИДОВЕ ВЪПРОСИТЕЛНИ
    МЕСТОИМЕНИЯ

С местоименията кой, коя, кое, кои питаме за 
неизвестни лица (кой младеж, коя жена), а с 
местоименията какво, кое, що – за неизвестни 
предмети (какво небе, кое табло).
За признаци формите са какъв, каква, какво, 
какви (каква картина, какви желания), за 
притежание – чий, чия, чие, чии (чие куче, чия 
тетрадка), а за количество формата е една – 
колко (колко часа).

3. УПОТРЕБА

Видове въпросителни местоимения:
● за лица – кой, коя, кое, кои
● за предмети – какво, кое, що
● за признаци – какъв, каква, какво, какви 
● за притежание – чий, чия, чие, чии 
● за количество – колко

Зад. 1. Открийте и другите въпросителни 
местоимения в текста на Братя Мормаре-
ви „Войната на таралежите”. Определете 
вида и граматичните им признаци.

Зад. 2. Открийте употребените въпроси-
телни местоимения в изреченията. Каква 
е синтактичната им служба?

Кой влезе в стаята при децата?- Учителят 
влезе в стаята при децата. Местоимението 
кой замества подлога учителят, затова е в 
именителен падеж.
Когато питаме за неизвестен подлог, употре-
бяваме въпросителното местоимение в име-
нителен падеж.

Кого видяха децата в парка? – Децата видя-
ха в парка коминочистач.
На кого /кому/ те подариха набраните цве-
тя? – Те подариха набраните цветя на ак-
тьора.

Когато питаме за неизвестен обект – употре-
бяваме формите за винителен и дателен па-
деж на въпросителното местоимение.

Зад. 3. Разгледайте изреченията, в които 
са употребени въпросителни местоимения. 
Какви грешки са допуснати? 

Кой търсите, господине?
Не зная на кой да се обадя за домашната ра-
бота.
На кому да дам тези нови маратонки?
 
Когато с въпросително местоимение не се за-
мества подлогът в изречението, не трябва да 
се употребява формата за именителен падеж, 
а за винителен – Кого търсите, господине?

След предлог се употребява винителната 
форма на въпросителното местоимение, за-
щото след предлог не може да има подлог – 
Не знам с кого да отида на кино. 
Дателните форми на въпросителното место-
имение са на кого и кому. Не се допуска упо-
требата на предлог и по-архаичната форма 
кому – на кому е грешно. 
На кого (кому) да дам тези нови маратонки.

Падежни форми има само въпросителното 
местоимение  за лица в м.р ед.ч. кой, когато 
е употребено самостоятелно:
● Именителен падеж – кой
● Винителен падеж  – кого
● Дателен падеж – на кого, кому
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение за въпросителното место-
имение НЕ е вярно?

А) С въпросителните местоимения се пита за 
неизвестни лица, предмети, признаци.
Б) Въпросителните местоимения могат да бъ-
дат свързващи думи в сложното изречение.
В) Всички видове местоимения имат падеж-
ни форми.
Г) Има разлика в употребата на местоимени-
ята кой и кои, чий и чии.

2. В кой ред всички местоимения са въпро-
сителни?

А) моите, онези, него
Б) чий, колко, каква
В) такъв, толкова, вашите
Г) себе си, то, какъв

3. Прочетете изреченията. Открийте въп
росителните местоимения и определете 
вида им. Каква е синтактичната им служ-
ба?

Чия рисунка спечели в конкурса?
Кой ще присъства в часа по музика?
На кого да предам проекта си?
Кого ще представят днес на сбирката?

4. Препишете изреченията в тетрадките си 
и попълнете празните места с подходящи 
въпросителни местоимения.

Всички знаеха ........... е тази шапка с широка 
периферия.
........... вкара топката в противниковата врата?
Жената го попита ........... чай предпочита.
Мишо знае ........... точки ще получи на теста.

5. Съставете изречения и употребете 
въпросителни местоимения във въпро-
сително изречение, като емоционален 
възглас и като свързваща дума в сложно 
изречение.

6. Открийте въпросителните местоимения 
в гатанката. Направете им морфологичен 
разбор. 

Коя е тази умница –
вземеш ли я в ръчица,
без да вдига шум,
учи те на ум.
Що е то?     

● Какви други местоимения са употребени 
в текста? Определете ги.

Зад. 4. Определете вида на изреченията по 
състав. Има ли разлики в употребата на 
въпросителните местоимения? 

Какъв юнак! Какъв хубавец! 
Йордан Йовков, „Шибил” 

Какъв войник? ...Жълтото куче… Нашето 
куче...

Йордан Йовков, “Скитник”
Кой не знае Чавдар войвода, / кой не е слушал 
за него?

Христо Ботев, „Хайдути”
И той се биеше с мислите си, не знаеше какво 
да предприеме.

Йордан Йовков,
„Песента на колелетата”

Въпросителните местоимения имат 
широка употреба в текста – във въпро-
сително изречение, риторичен въпрос, 
емоционален възглас като свързваща 
дума в сложното изречение.

Книгата
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………………………..
На къф
6те решим после
…………………………………
Стаа 
Ай до после

ДА УПРАЖНИМ!

7. Съставете изречения, като използва-
те следните въпросителни местоимения: 
кого, какви, чия и колко. 

8. В кой ред е допусната грешка при место-
именията?

А) Чудя се на кого да се обадя.
Б) Нямаше към кого да се обърна за помощ.
В) Момичето не знаеше кой да попита за пътя.
Г) Интересуваха се кой ще пристигне за сре-
щата.

9. Образувайте правилната форма на въп
росителните местоимения, поставени в 
скоби.

На (кой) да помогна за събирането на книги 
за училищната библиотека.
Всички се питаха (чий) са тези книги.
Разбра ли (кой) ще дойде вкъщи тази вечер.
Тя си мислеше (чий) ли е това малко кученце.

Лесен начин да откриeм правилната форма 
на местоимението кой/кого е, като заместим 
с той и него. 
Кой пише? – Той пише. / Кого видя? – Него видя.

10. Двама приятели си пишат през интер-
нет. Поправете грешките в тек ста. Обясне-
те кои правила са нарушени.

Имате карта на града, в който сте заедно с ро-
дителите си. Намерете интересните забележи-
телности, които искате да посетите. Попитай-
те някого как да стигнете, като изберете начин 
да се придвижите дотам – пеша или с автобус. 
Задайте съответните въпроси, като използвате 
подходящи въпросителни местоимения.

Карта на забележителности и хотели в гр. 
Трявна

Съществителното име за м.р. ед.ч., назоваващо 
предмети и животни, има специална форма, 
когато е употребено след въпросителното мес-
тоимение за количество – бройна форма. Тя е 
различна от формата за множествено число.
Например: много моливи, но колко молива; 
много лъвове, но колко лъва.

За съществителни имена за лица не се упот-
ребява бройна форма, а се употребява фор-
мата за мн.ч. – колко полицаи.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Здр кво праиииш
Ни6то...ти
У4а...кво 
На кой са цупиш са 
На мене си...а и тез двойки дет ми ги писаааа
Аз ми се струва 4е вс са са наговорили...
Глей по ведро брат
Искаш ли ено кино

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ
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ОТНОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

1. СЪЩНОСТ НА ОТНОСИТЕЛНОТО И ОТРИЦАТЕЛНОТО
    МЕСТОИМЕНИЕ

Веднъж леля Петуния, на която бе омръзнало Хари да се 
връща от бръснаря с вид, сякаш изобщо не е ходил там, 
грабна кухненската ножица и го подстрига. Така той изгле-
ждаше почти плешив с изключение на бретона, който бе 
оставила „да прикрива онзи ужасен белег“. Дъдли щеше да 
се пукне от смях при вида на Хари, който прекара една без-
сънна нощ, като си представяше следващия ден в училище, 
където без друго му се присмиваха заради провлечените 
дрехи и залепените с тиксо очила, каквито носеше само той. 

(Джоан Роулинг,
„Хари Потър и философският камък”)

Това са относителни местоимения. Те осъ-
ществяват връзка между простите изречения 
в състава на сложното и заместват имена, спо-
менати в едно от тях.

ОТНОСИТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ
● осъществява връзка между изреченията;
● замества име, употребено в едно от тях;
● мени се по род и число (с изключение на 
колкото), а тези, с които се пита за лица, и 
по падеж (който – когото).

Каква е ролята на
подчертаните думи?

Кои думи заместват и по 
какъв начин?

Какви са граматичните
им признаци?

Думата който свързва двете прости изрече-
ния в състава на сложното. Замества същест-
вителното собствено име Хари и се съгласува 
по род и число с него. Думата каквито по-
яснява съществителното име очила, като се 
съгласува по род и число с него, и свързва из-
реченията.

Т.1

Относителните местоимения са образувани 
от въпросителните, като се прибави наставка-
та -ТО: кой-то, какъв-то, чий-то, колко-то.
Те притежават същите граматични особенос-
ти както въпросителните местоимения, от 
които са образувани. 
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ОТНОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

Т.2 Хари вдигна писмото и се взря в него, а сърцето му задум-
ка като огромен барабан. Никой никога през целия живот не 
му беше писал никакво писмо! Кой ли можеше да му пише? 
Нямаше приятели, нито други роднини, не беше записан в 
библиотеката, та дори не бе получавал нелюбезни бележки с 
искане да върне книги. А все пак ето го – едно писмо, адре-
сирано толкова ясно, че не можеше да има никаква грешка.

(Джоан Роулинг,
„Хари Потър и философският камък”)

ОТРИЦАТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ
● замества име, като отрича лица, предмети, признаци и количества;
● някои отрицателни местоимения имат род, число и падеж;
● мени се по род и число (с изключение на николко), а тези, с които се пита за лица, и по 
   падеж (никой – никого).

2. ВИДОВЕ ОТНОСИТЕЛНИ И
    ОТРИЦАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Зад. 1. Открийте употребените относителни 
местоимения в изреченията. Кои думи за-
местват?

Момчето отвори прозореца, който гледаше 
към градината.
Пред погледите им се откри величественият во-
допад, чиито води се разбиваха на светла пяна.
Интересът към игрите нарастваше, колкото 
наближаваше денят на състезанието.
Ще си взема чертожни инструменти, за как-
вито винаги съм мечтал.

Вижте таблицата в Приложение № 3
Какви видове относителни местоимения има?

Видове относителни местоимения:
● за лица и предмети – който...
● за признаци – какъвто...
● за притежание – чийто...
● за количество – колкото

Зад. 2. Открийте и другите употребени от-
носителни местоимения в Текст 1 – откъса 
от „Хари Потър и философският камък“ 
на Джоан Роулинг. Определете вида и гра-
матичните им признаци.

Каква е ролята на
подчертаните думи?

Как са образувани те?

Какви са граматичните
им признаци?

С думите никой, никакво, никаква се заместват имена, като се 
отричат лица и качества. Това са отрицателни местоимения.
Образуват се от въпросителните местоимения с помощта 
на частицата НИ: ни-кой, ни-що, ни-какъв, ни-колко.

Притежават същите грама-
тични особености както въп-
росителните местоимения, от 
които са образувани.
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Видове отрицателни местоимения:
● за лица и предмети – никой...
● за предмети и животни – нищо...
● за признаци – никакъв...
● за притежание – ничий....
● за количество – николко

Зад. 4. Съставете изречения с някои от ви-
довете отрицателни местоимения.

3. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС НА
   ОТНОСИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ 
   МЕСТОИМЕНИЯ

Зад. 5. Открийте употребените относител-
ни местоимения в разказа на Й. Йовков 
„Песента на колелетата“. Каква е синтак-
тичната им служба?

Като че вътре в душата на Сали Яшар имаше 
и друг ковач, който също работеше...
Сега той беше прочут майстор, когото търсе-
ха и от най-далечни краища.
Сали Яшар беше благ човек и мъчно можеше 
да направи укор на когото и да било, но сега 
не можа да се удържи, сърдеше се, викаше...
Мъчно се даваше той комуто и да е, но трябва 
да са били много.

● Какви форми са използвани?

Когато относителното местоимение който 
изпълнява синтактична служба на допълне-
ние, се използва формата когото, а когато е 
въведено с предлог – на когото или комуто. 
В съвременния български език се предпочита 
формата на когото вместо комуто.

Когато относителното местоимение за 
лица в м.р. ед.ч. който е употребено самос-
тоятелно, то има падежни форми: 
Именителен падеж – който
Винителен падеж – когото
Дателен падеж – на когото/комуто

Зад. 7. Разгледайте изречението и употре-
беното относително местоимение. Какви 
грешки откривате в смисъла му?

Поканиха на тържеството и приятеля на ак-
тьора, който поздрави участниците.

Относителното местоимение трябва да се на-
мира близо до думата, която пояснява, защото 
може да се получат двусмислици и неясен изказ.

Зад. 6. В следните изречения са използвани 
относителните местоимения който и чий-
то. С коя дума се съгласуват? Направете 
съответните изводи.

Поздравиха момчето, което взе наградата в 
конкурса.
Всички в градчето говореха за актьора, чиито 
роли предизвикаха интереса им.

Относителното местоимение който се съгла-
сува по род и число с думата преди него, а 
местоимението чийто – с думата след него.

Зад. 3. Открийте отрицателните местоиме-
ния в изреченията. Кои думи заместват?

Никой ученик няма да отиде в стаята.
Нищо не каза за другите.
Никакъв чай не предлагаха в заведението.
Ничии тетрадки няма да проверяват.
Николко не взе за себе си.

Вижте таблицата в Приложение № 4
Какви видове отрицателни местоимения има?
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Зад. 8. Открийте употребените отрицателни 
местоимения в изреченията. Каква е синтак-
тичната им служба? Какви форми са изпол
звани?

Никой не може да постигне успех без учене.
Стопаните на къщата влязоха в двора, но там 
не видяха никого.
Не получих никакво съобщение от теб.
На никого няма да кажа как играхме с кучето.
Все си мълчали, никой никому не продумвал 
нищо.

Отрицателните местоимения могат да из-
пълняват различна синтактична служба в 
изречението:
● подлог;
● определение;
● допълнение.

Специфична особеност на българския език 
е двойното отрицание (Никой не успя.)

Зад. 9. Открийте грешките в употребата на 
отрицателните местоимения в изречения-
та. Обяснете ги.

Не видях никой в залата за танци.
На никой няма да простя за тази измама.
На никому не съм длъжен да давам обяснения 
за това мое решение.

Зад. 10. Изберете правилната форма на от-
рицателните местоимения. Обяснете как-
ви грешки може да се допуснат.

На (никой) няма да кажа за нашия разговор, 
защото (никой) няма да ми повярва за това.
Тя не видя (никой) в парка, когато се разхож-
даше с кучето си.

Зад. 11. Какъв е смисълът на употребените 
отрицателни местоимения? Има ли допус-
нати грешки? Обяснете ги.

Никой нищо не каза пред събралите се хора 
на площада.
Тази градина с прасковите не е ничия.
Момчето се интересува от никакви задачи по 
математика.

Когато отрицателното местоимение в м.р 
ед.ч. за лица никой се употребява самосто-
ятелно, има падежни форми:
Именителен падеж – никой
Винителен падеж – никого
Дателен падеж – на никого/никому

Грешки при отрицателните местоимения
● Не трябва да се заместват формите за вини-
телен падеж с формите за именителен падеж: 
„Не видях никой в залата“ вместо „Не видях 
никого в залата“.
● След предлога на се употребява дателната 
форма – на никого: На никого няма да простя 
за това.
● Формата никому не се употребява с предло-
га на, а винаги самостоятелно: „На никому не 
съм длъжен да давам обяснения“ вместо „Ни-
кому не съм длъжен да давам обяснения“.

ЗНАЯ, че относителните местоимения 
осъществяват връзка между изречени-
ята, а отрицателните отричат наличи-
ето на лица, предмети, качества и ко-
личества. И двата вида се образуват от 
въпросителните местоимения.
МОГА да употребявам тези местоиме-
ния в речта, като избягвам грешки и 
смислови неточности.

Формите на отрицателните местоимения ни-
кой и ничий са за единствено число и се пи-
шат с Й, а формите никои и ничии са за мно-
жествено число и се пишат с И.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение е вярно за относителното 
местоимение?

А) Относителните местоимения се менят по 
род, число и лице. 
Б) Относителното местоимение който, упот-
ребено самостоятелно, има падежни форми.
В) Относителните местоимения посочват 
близки и далечни предмети и техни качества.
Г) Относителните местоимения имат пълна и 
кратка форма.

2. Кое твърдение НЕ е вярно за отрицател-
ното местоимение? 

А) Отрицателните местоимения не се менят 
по род, число и лице. 
Б) Падежните форми при отрицателното мес-
тоимение са никой, никого, на никого.
В) С отрицателните местоимения се отрича 
наличието на лица, предмети, качества. 
Г) Отрицателното местоимение има различ-
ни видове.

3. В кой ред всички местоимения са за 
лица?

А) какъв, той, когото
Б) кому, който, никого
В) толкова, колко, николко
Г) чий, такива, себе си

4. Прочетете текста и открийте употребе-
ните относителни местоимения. Определе-
те вида им и граматичните им признаци.

Най-после Айа разбра, че няма да изле-
зе наглава, престана да скача и като устреми 
замътените си очи в полето – това широко, 
равно поле, в което с бяг беше се спасявала и 
от вълци, – тя се впусна да бяга колкото сили 
имаше. Черната кобилка я последва. А тък-
мо това чакаха чичо Митуш и слугите. Ония, 
които държаха въжетата отстрани, едва успя-
ха да се качат. Каруцата се носеше из полето 
с трясък, какъвто не бяха чували. Кобилките 
препускаха ту в една, ту в друга посока. 

(Й. Йовков, „По-малката сестра“)

5. Открийте употребените отрицателни 
местоимения. Определете вида и грама-
тичните им признаци.

Сега за тези младежи, седем на брой, играта 
нямаше никакъв смисъл. Какво им предлага-
ше тя: труд и много тренировки, тренировки 
и много труд, за да станат спортисти, за които 
никой нищо няма да знае.

6. Образувайте отрицателни местоимения 
– за признаци в ср.р., ед.ч. и за кoличество. 
Включете ги в изречения.

Лесен начин да откриeм правилната форма на 
местоименията никой/никого и който/ кого-
то: като заместим с той и него. 
Никой не пише? – Той не пише. / Никого не 
видяхме? – Него не видяхме.

7. Прочетете изреченията. Какви грешки 
са допуснати в употребените относителни 
местоимения? Обяснете ги.

Победи тенисистът, който организаторите 
представиха преди турнира.
Всички говореха за родния край, за когото 
често си мислеха там, отвъд океана.
Всеки има приятел, на комуто да разкаже за 
това, което го радва и тревожи. 

● Редактирайте изреченията.

8. В кой ред НЕ е допусната грешка при 
местоименията?

А) Поздравихме господина, който ни пред-
ставиха за ръководител на проекта.
Б) Не зная на кой да вярвам за това, което ни 
очаква.
В) Слънцето се скри зад върха, който се виж-
даше в далечината. 
Г) Момчето, чийто родители работят в чуж-
бина, е мой приятел.
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9. Запишете правилната форма на всяко от 
местоименията, поставени в скоби.

Не искам да се карам с (никой/никого).
Интересува ме (кой/кого) ще поканят на праз-
ника на училището.
Поетът, (чийто/чиито) стихове чухме, е носи-
тел на много награди.
Той оседла коня, (който/когото) ще предста-
вят на изложението.
Обадих се на екскурзовода, (на комуто/на ко-
гото) трябваше да дам документите за екскур-
зията.

10. Прочетете текста и открийте употребе-
ните местоимения. Определете вида им и 
граматичните им признаци.

Върху планетата на малкия принц имаше съв-
сем простички цветя, само с един ред листца, 
които не заемаха никакво място и не безпоко-
яха никого. Те се появяваха сутрин сред тре-
вата и вечер увяхваха. Но това цвете бе по-
никнало един ден от някакво семе, донесено 
кой знае откъде.

11. Препишете текста, като на празните 
места поставите подходящи местоимения 
така, че да запазите смисъла му.  

С приятели гледахме филма „Междузвезд-
ни войни“, … сюжет се развива в измислена 
галактика. Важни обитатели на галактиката са 
високоинтелигентни роботи, … са създадени 
да слугуват на притежателите си. По-голямата 
част от населените планети и звездни системи 
са в състава на Галактическа империя. Форма 
на енергия е Силата, даваща свръхестествени 
способности на хората, … умеят да я натруп-
ват в себе си. Съществува и нейна Тъмна стра-
на, ... се поражда от гнева, страха и омразата. 
Тези, … използват Силата за добро, са джеда-
ите, а обърналите се към Тъмната страна са си-
тите, … способности са опит да завладеят га-
лактиката. На … и да препоръчам този филм, 
остава впечатлен от него.

Съществителното име за м.р., ед.ч., назовава-
що предмети и животни, има специална фор-
ма, когато е употребено след относителното 
и отрицателното местоимение за количество 
– бройна форма. Тя е различна от формата за 
множествено число.

Например: много моливи, но николко моли-
ва, колкото молива; много лъвове, но колкото 
лъва, николко жирафа.
За съществителни имена за лица не се упо-
требява бройна форма, а се употребява фор-
мата за мн.ч. – николко полицаи, колкото по-
лицаи.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

12. Решете кръстословицата. При правил-
но попълвате на квадратите в оградения 
вертикал ще получите остарялата дума за 
училище.

1. Притежателно местоимение за 1л., мн.ч.,
 ж.р., членувано.
2. Относително местоимение за лица и пред-
 мети, ср.р., ед.ч.
3. Отрицателно местоимение за лица, м.р.,
 ед.ч., Винителен падеж.
4. Показателно местоимение за количество. 
5. Въпросително местоимение за лица, м.р.,
 ед.ч., Дателен падеж.
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НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ОБОБЩИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
1. СЪЩНОСТ НА НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНОТО И 
   ОБОБЩИТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ

Сутринта на деветия ден вятърът се засили още повече 
и скоро забушува страшна буря. Няколко кораба се откъс-
наха от котвите си и бурята ги отнесе в открито море. Всич-
ките им мачти бяха съборени от урагана. Дори опитните 
моряци се изплашиха много. На няколко пъти чух нашия 
капитан, като минаваше покрай някого, да мърмори полу-
гласно: „Изгубени сме!“. Малките кораби се държаха по-
добре, но някои от тях също пострадаха: две-три корабчета 
бяха отвлечени край нашите бордове право в открито море. 

(Даниел Дефо, „Робинзон Крузо“)

Думата няколко пояснява съществителното 
име кораби, без да уточнява техния брой. Ду-
мата някои замества също името кораби, без да 
ги определя, и се съгласува с него по число.
Думите няколко и някои  са неопределителни 
местоимения.
Те заместват имена на лица, предмети, техни 
качества и количества, без да ги определят.

Неопределителните местоимения са обра-
зувани от въпросителните, като се приба-
ви морфемата ня, не:
някой, някакъв, нечий, няколко 

Каква е ролята на
подчертаните думи?

Кои думи заместват и
по какъв начин?

Какви са граматичните
им признаци?

Неопределителното местоимение
● замества имена на неопределени лица, 
предмети, качества и количества;
● осъществява връзка между изреченията;
● мени се по род и число (с изключение на 
нещо и няколко), а тези, които заместват 
неопределени лица, и по падеж (някой – 
някого).

Неопределителни местоимения се образу-
ват и с морфемите и думите еди, годе, да е.
едикой, койгоде, кой да е
Неопределителните местоимения прите-
жават същите граматични особености както 
въпросителните местоимения, от които са 
образувани. 

Т.1
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Думата всякакви представя сладкишите об-
общено, а не като конкретни видове. Думата 
всички обобщава хората, за които Коледа е 
най-светлият празник. Тези думи са форми на 
обобщителни местоимения.
Образуват се от въпросителните местои-
мения с помощта на частицата вся (все): 
вся + кой и всеки, вся + какъв, и притежа-
ват същите граматични особености както 
въпросителните местоимения, от които са 
образувани. 

Обобщителното местоимение
● замества име, като обобщено означава 
лица, предмети, признаци и количество;
● мени се по род и число (с изключение на 
всичко), а тези, с които се пита за лица, и по 
падеж (всеки – всекиго).

Зад. 1. Открийте и другите обобщителни 
местоимения в съчинението на ученика. 
Какви форми са използвани?

2. ВИДОВЕ НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ И 
    ОБОБЩИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Зад. 2. Открийте неопределителните место-
имения в изреченията. Кои думи заместват?

Някой говореше високо в стаята отсреща.
Той знаеше, че ще получи някакъв подарък за 
рождения си ден.
Всички искаха да им кажат нещо мило.
Тази палатка на брега е нечия.
Ще взема няколко от картичките за спомен.

Вижте таблицата в Приложение № 5
Какви видове неопределителни местоиме-
ния има?

Видове неопределителни местоимения:
● за лица и предмети – някой, някоя, някои
и др.
● за предмети и животни – нещо
● за признаци – някакъв, някакво и др.
● за притежание – нечий, нечие, нечии и др.
● за количество – няколко

В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА
Предчувствам Коледа. Тя идва с дъха на борови клонки, 

светещи играчки, коледни звънчета. Усеща се в мириса на 
канела, горещ шоколад и всякакви сладкиши. Обожавам ел-
хата, която украсявам с мама, кутиите с играчките, от които 
изскачат ангелчета, шишарки и звънчета... И когато в Свя-
тата нощ хората си пожелават здраве и късмет, аз ще събера 
всичката любов и доброта, за да я предам на целия свят! Ко-
леда е най-светлият празник за всички християни. Ражда се 
Бог, вярата изгрява! Тя е чудо! Всяка Коледа е неповторима!

(Из ученическо съчинение)

Каква е ролята на
подчертаните думи?

Какви са граматичните
им признаци?

Каза да ида на еди-кой си адрес и да потърся 
еди-кого си.
Ще си купя какъв да е чадър, защото нямам 
никакъв.
Знаехме, че на еди-коя си дата в еди-колко си 
часа тя ще пристигне на Централна гара.
Ще взема чий да е учебник, за да прочета 
текста за домашната работа.

Т.2

Зад. 3. Какви местоимения са използва-
ни, за да заместят имена на неопределени 
лица, предмети, притежания?
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Зад. 4. Открийте обобщителните местоиме-
ния в изреченията. Кои думи обобщават?

Всеки очаква празника с радост и вълнение.
Всеки ученик трябва да спазва правилата в 
училище.
Момичето обърна всичко, за да намери ключа 
си.
На масата бяха оставени всякакви плодове.
Всичката вода се разля по пода на кухнята.

Вижте таблицата в Приложение № 6
● Какви видове обобщителни местоиме-
ния има?

Зад. 5. Съставете изречения с някои от ви-
довете обобщителни местоимения.

Видове обобщителни местоимения:
● за лица и предмети – всеки/всякой
● за предмети и животни – всичко
● за признаци – всякакъв
● за количество – всичкия

За разлика от другите местоимения, образу-
вани от въпросителните местоимения, обоб-
щителните местоимения нямат форми за при-
тежание.

3. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС НА
   НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ И
   ОБОБЩИТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Зад. 6. Открийте неопределителните мес-
тоимения в изреченията.

Някой говореше развълнувано навън.
Старецът гледаше някого през прозореца.
Ще разкажа на някого за всичко.

● Какви форми са използвани?

Когато неопределителното местоимение 
за лица в м.р. ед.ч. някой е употребено са-
мостоятелно, то има падежни форми:
Именителен падеж – някой
Винителен падеж – някого
Дателен падеж – на някого/някому

Зад. 7. Какви правописни особености от-
кривате в употребените неопределителни 
местоимения в изреченията?

Някой викаше от радост.
Някои печелят награди.
Това нещо е останало от лабораторните уп-
ражнения.
Неколцина от гостите си тръгнаха рано.
Ако каже да гласуваш за еди-коя си партия, не 
го слушай.
Ще взема каква да е книга за четене.

Когато неопределителното местоимение за-
мества подлога, се използват формата за име-
нителен падеж някой. Когато изпълняват син-
тактична служба на допълнение, се използва 
формата някого, а когато е въведено с предлог 
– на някого. В съвременния български език се 
предпочита формата на някого вместо някому.

Други форми на неопределителните
местоимения

едикой, койгоде, кой да е
едикакъв, какъвгоде, какъв да е

едичий, чийгоде, чий да е
едиколко
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Зад. 8. Прочетете откъса от приказката. С 
какво значение са употребени числителни-
те имена?

Имало едно време един цар и една царица. Те 
дълго време си нямали рожба. Най-накрая цари-
цата родила едно прекрасно момиченце. То било 
бяло като сняг, затова го нарекли Снежанка. 

Числителното бройно име един, една, едно 
може да се употребява като неопределително 
местоимение, когато изразява неопределе-
ност, а не брой/единичност на обект.

Зад. 9. Открийте обобщителните местои-
мения в изреченията. Каква е синтактич-
ната им служба? Какви форми са използ-
вани?

Всеки може да участва в конкурса, обявен в 
медиите.
За Коледа децата получиха от добрия старец 
всякакви подаръци. 
Те ще помогнат на всеки, който се нуждае от 
помощ.
Видях всеки да влиза с настроение в залата.

Зад. 10. Открийте грешките в употребата 
на обобщителните местоимения в изрече-
нията. Обяснете ги.

Те поздравяваха всеки за получената награда.
На всеки ще разкажа за постиженията на де-
цата ни.
Не на всекиму мога да споделя за решението 
си.

Когато обобщителното местоимение в м.р., 
ед.ч. за лица всеки/всякой се употребява са-
мостоятелно, има падежни форми:
Именителен падеж – всеки/всякой
Винителен падеж – всекиго/всякого
Дателен падеж – на всекиго/всекиму
на всякого/всякому

В съвременния български език се предпочита 
вместо остарялата форма всекиму/всякому да 
се употребява формата с предлога на – на все-
киго/на всякого. Не трябва да се заместват 
и формите за винителен и дателен падеж с 
формите за именителен падеж.

Обобщителните местоимения могат да из-
пълняват различна синтактична служба в 
изречението: подлог, определение, допъл-
нение.

Зад. 11. Разгледайте обобщителните место-
имения в изреченията.

Те изпиха всичко мляко. / Те изпиха всичкото 
мляко.
Децата използваха всичка хартия за рисунки-
те си. / Децата използваха всичката хартия за 
рисунките си.
За да се подготвят за изпита, те решиха всич-
ки тестове. / За да се подготвят за изпита, те 
решиха всичките тестове.

● Направете изводи за членуването им.

Формите на обобщителното местоимение 
за количество за м.р., ж.р., ср.р. единствено 
число винаги се членуват, докато формата за 
множествено число може и да не се членува.

Формите на неопределителните местоимения 
за ед.ч. се пишат с Й – някой, нечий, а форми-
те им за мн.ч – с И – някои, нечии.
Морфемата, с която се образуват неопредели-
телните местоимения, НЯ-, се пише и изгова-
ря с Я. Изключение правят формите нещо и 
нечий, нечия, нечие, нечии.
Местоименията, образувани с еди- и -годе, се 
пишат полуслято, а тези, които са образувани 
с да е, се пишат отделно.
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Зад. 12. Кое от двойката изречения е пра-
вилно написано?

Всякои гледа да бъде в играта и да представи 
отбора си. / Всякой гледа да бъде в играта и да 
представи отбора си.
Всекакви картини имаше във фоайето на за-
лата. / Всякакви картини имаше във фоайето 
на залата.

● Обяснете какви грешки са допусна-
ти при обобщителните местоимения.

МОГА да употребявам тези местоиме-
ния в собствени текстове, като избягвам 
грешки и смислови неточности.

1. Кое твърдение е вярно за относителните 
местоимения? 

А) Относителните местоимения се менят по 
род, число и лице. 
Б) Относителното местоимение който, упот-
ребено самостоятелно, има падежни форми. 
В) Относителните местоимения посочват близ-
ки и далечни предмети и техни качества.
Г) Относителните местоимения имат пълна и 
кратка форма.

2. Кое твърдение НЕ е вярно за обобщител-
ните местоимения? 

А) Обобщителните местоимения се менят по 
род и число (с изключение на всичко).
Б) Обобщителните местоимения имат форми 
за притежание.
В) Обобщителното местоимение обобщено 
означава имена на лица, предмети, качества.
Г) Обобщителното местоимение за лица в 
м.р., ед.ч. има падежни форми.

ЗНАЯ, че неопределителните местоиме-
ния заместват неопределени обекти, а 
чрез обобщителните се обобщават лица, 
предмети, качества и количества. И два-
та вида се образуват от въпросителните 
местоимения.

Обобщителното местоимение всякой е форма 
за единствено число и се пише с Й, а формата 
всякои е за множествено число и се пише с И.
Частицата вся- се пише и изговаря с Я във 
формите на обобщителните местоимения за 
лица и предмети и за признаци – всякой, вся-
кои, всякакъв, всякаква.

3. В кой ред всички местоимения са за ко-
личество?

А) чий, чиито, всякакъв
Б) николко, нещо, всичко
В) няколко, колко, николко
Г) кому, никакъв, кой-годе

4. Прочетете изреченията. Какви грешки 
са допуснати при употребата на местоиме-
нията? Обяснете ги.

Марин взе нящо от чантата си и излезе от ста-
ята.
Някои дойде при децата, който се приготвяха 
за коледното тържество.
Ще помоля някви хора да ми покажат учили-
щето.
Този чадър е нечии, вероятно някой го е заб-
равил.

● Редактирайте изреченията.



ДА УПРАЖНИМ!

5. Прочетете текста и препишете неопреде-
лителните и обобщителните местоимения. 
Определете вида и граматичните им приз
наци.

Но все още всички са оптимистично на-
строени, защото от съобщенията става ясно, 
че експедицията се намира върху леден сал 
на няколко десетки километра от Шпицбер-
ген. Как да повярват, че Амундсен, този вете-
ран на Арктика, изпитаният пилот, е победен 
на свой ред от природата? Не! Не може да 
бъде!...

Бавно текат часовете. Цял свят чака, вяр-
ва... Всеки се опитва да намери още някакви 
основания да се надява. една искрица надеж-
да остава: да се открие екипажът върху някой 
глетчер в Шпицберген или на някой плаващ 
лед край бреговете на архипелага. Но уви, 
колкото повече време минава, толкова пове-
че се засилва убеждението, че е станала ката-
строфа.

(Едуард Калик, 
„Амундсен – последният викинг“)

● Какви други местоимения има в текста? 
Определете ги.
● Има ли употребени термини? За коя на-
учна област се отнасят?

6. В кой ред числителното име е употребе-
но със значение на неопределеност?

А) Задачата от теста имаше едно решение.
Б) Дошъл тогава в царството му един пътник.
В) Само един ученик от училище ще бъде 
награден.
Г) Ще взема още един билет за концерта.

7. Какви местоимения има в следните 
пословици? Напишете други поговорки и 
пословици, в които са употребени местои-
мения.

Всяко зло за добро.
Всяко чудо за три дни. 
Каквото повикало, такова се обадило.
Който много чете, той много знае.

● Напишете текст, като използвате за заг
лавие една от пословиците.

Глетчер – ледник във висока планина или по-
лярна област.
Архипелаг – група от острови, които са един 
до друг.

Съществителното име, назоваващо предме-
ти и животни, има специална форма, когато 
е употребено след неопределителното место-
имение за количество – бройна форма. Тя е 
различна от формата за множествено число.
Например: много моливи, но няколко моли-
ва; много лъвове, но няколко лъва.
За съществителни имена за лица не се упот-
ребява бройна форма – няколко полицаи.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Лесен начин да откриeм правилната форма на 
местоименията някой/някого и всеки/всеки-
го, е като заместим с той и него. 

Някой пише. – Той пише.
Някого видяхме. – Него видяхме.
Всеки пише. – Той пише.
Всекиго видяхме. – Него видяхме.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
СЪЮЗ

1. СЪЩНОСТ

2. УПОТРЕБА. ПУНКТУАЦИЯ 

Кои са неизменяемите
части на речта?

Кои неизменяеми части
на речта познавате?

За какво служат
подчертаните думи?

Конят литна напред, но дядо Давид не се опита да го 
спре, а го остави да се понесе бързо в бесен галоп още от 
мястото си. Всички гледаха изтръпнали и ужасени и чакаха 
да стане някое нещастие, толкоз повече че дядо Давид се 
полюляваше ту на едната, ту на другата страна, но дядо Да-
вид не падна. Чуваха се тежките удари на копитата и конят 
все повече и повече се отдалечаваше.

(Йордан Йовков, „Дядо Давид“)

Думата но свързва две прости изречения в 
състава на сложното. Подчертаните думи във 
второто изречение имат различна функция. 
Първото и свързва две думи: изтръпнали и 
ужасени, а второто и – две изречения в съста-
ва на сложното изречение. С думите ту – ту 
се свързват два израза, които се редуват (ту на 
едната, ту на другата страна). Тези думи са 
неизменяеми части на речта – съюзи.

Зад. 1. Определете каква връзка осъщест-
вяват съюзите – между думите в простото 
изречение или между две прости изречения.

Съюзите са неизменяеми и несамостойни 
части на речта, чрез които се осъществява 
връзка между думите в словосъчетанието 
и между простите изречения в състава на 
сложното.

Ученици и учители посетиха изложбата на 
детски коледни рисунки.
Децата се прибраха от пързалката уморени, 
но щастливи. 
Актьорът излезе на сцената и се поклони от-
ново.
Всички разбраха, че те са героите на леда.

● Открийте смисловата разлика при съ-
юзите, които свързват простите изречения 
в сложното.

Съюзът и свързва изречения, които могат 
да съществуват самостоятелно. Съюзът че 
свързва изречения, които са смислово и син-
тактично зависими едно от друго. Второто из-
речение е подчинено на първото и не може да 
съществува самостоятелно.

Зад. 2. Открийте и другите съюзи в текста. 
Каква връзка осъществяват – между думи 
или между изречeния?

Т.1
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
СЪЮЗ

1. Кое твърдение е вярно за съюзите?

А) Съюзите се менят по род и число.
Б) Съюзите са изменяеми части на речта.
В) Съюзите осъществяват връзка между прос-
тите изречения.
Г) Съюзите заместват имена на лица и пред-
мети.

2. В кой ред всички думи са съюзи?

А) нас, ние, че, ни
Б) то, си, или, я
В) го, му, ала, а
Г) но, че, да, ама

3. В кой ред е допусната пунктуационна 
грешка?

А) И аз, и тя бяхме футболни фенове, но с раз-
лични предпочитания.
Б) Всички разбраха, че ще пътуват рано сутринта.
В) Ще купя за празника или рози или лалета.
Г) есента не беше дъждовна, но те не успяха 
да отидат на екскурзия.

4. Препишете изреченията и поставете не-
обходимите пунктуационни знаци. 

Зад. 3 Обяснете пунктуацията при употре-
бата на съюзите като свързващи думи в 
словосъчетанията и изреченията.

На коледния базар имаше и играчки, и сур-
вачки, и цветя.
Задачите от „Математическо кенгуру“ са труд-
ни, но забавни.
Мечтаеше често да посети Париж, за да види 
Айфеловата кула.
Всички искаха да пътуват, да търсят нови 
приключения, да се забавляват.
Или прочети романа, или гледай филмовата му 
версия.

При еднократна употреба на съюзите и, или 
не пишем запетая, но когато са употребени 
няколко пъти – отделяме ги със запетая.
Пишем запетая пред съюзите а, но, ала, 
ама, та, па, че, без да и др.
Запетая се поставя пред втората част на 
двойните съюзи ту – ту, нито – нито.
Пред съюза да запетая не се пише, освен 
ако не е употребен многократно.

ЗНАЯ, че съюзите са неизменяеми части 
на речта, чрез които се осъществява връз-
ка между думи и между изречения.
МОГА да употребявам уместно съюзите в 
речта си, да откривам грешки в употреба-
та им и да ги редактирам.

ДА УПРАЖНИМ!

Снегът затрупваше и къщи и дървета и улици.
Ще купим или плодове или сладкиши.
Забавно е да се пързаляме да правим снежен 
човек да се замеряме с топки.
Момчето отвори вратата без да погледне на-
вън.

5. Препишете, като поставите необходими-
те съюзи, за да имат смисъл изреченията.

Клоните на дърветата се покриха със снежен 
воал … изглеждаха приказно.
Децата от квартала организираха благотво-
рителна акция ... помогнат в изграждането на 
детска площадка.
Тестът беше труден ... те се справиха отлично.
… вали дъжд … превалява сняг.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Когато са свързващи думи в изречението, меж-
ду съюзите има разлика. едни от тях свързват 
изречения, които са самостойни и равноправ-
ни, а други осъществяват връзка между зави-
сими едно от друго изречения. Затова съюзите 
се делят на съчинителни и подчинителни.
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
МЕЖДУМЕТИЕ. ЧАСТИЦА

1. СЪЩНОСТ

За какво служат
подчертаните думи?

Какво изразяват те?

Какви са пунктуационните 
особености при 
изписването им?

Мина доста време, после чух как градският часовник 
удари някъде – бум… бум… бум… – дванайсет пъти; а нао-
коло една тишина – по-тихо от всяка друга нощ. След малко 
чух, че една вейка изшумоля в тъмнината – нещо се дви-
жеше нататък. Не мърдах, само се ослушвах. Право пред 
мене някой едва-едва се обади „мя-у! мя-у!“. Чудесно! И 
аз отговорих „мя-у! мя-у!“ колкото можех по-тихо, после 
угасих свещта и се прехвърлих през прозореца върху наве-
са. Оттам скочих на земята, пропълзях между дърветата и 
гледам – Том Сойер ме чака. Ох! Отдъхнах си...

(Марк Твен, „Приключенията на Хъкълбери Фин“)

МЕЖДУМЕТИЕ

С думите бум… бум… бум се представят уда-
рите на градския часовник, а с мя-у! мя-у! 
– звуци, които издава животно. емоцията от 

Междуметието е неизменяема част на речта, 
чрез която се изразяват емоции и чувства или  
се наподобяват различни звуци.

Видове междуметия:
Възклицателни – ох, ах, ау, олеле и др.
Звукоподражателни – мяу, бау, пляс, дум и др.

2. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС

Има такава порода патици: когато летят, 
падат крилата им, като разсичат въздуха, ся-
каш пеят, или, по-добре казано, подсвиркват; 
фю-фю-фю-фю се разнася из въздуха, когато 
високо над вас летят ято такива патици…

В писмената реч междуметията се отделят 
със запетая, а при изразяване на много силни 
чувства – с удивителен знак.
Когато звукоподражателните междуметия се 
повтарят, отделяме ги с малко тире.

Зад. 1. Открийте междуметията в откъсите 
и определете вида им. 

срещата с Том Сойер е изразена с краткото 
Ох!. Тези думи са междуметия. Те не се ме-
нят по никакви граматични признаци. 

– Кря, кря! – казала една от тях. – Дълъг 
път ни чака, трябва да похапнем…

(Всеволод Гаршин,
„Жабата пътешественица“)

● Какви пунктуационни особености откри-
вате при употребата на междуме тията?
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
МЕЖДУМЕТИЕ. ЧАСТИЦА Зад. 2. Открийте междуметията в откъсите 

и обяснете правописа им.

Водните жабчета седяха мирно край ста-
рата жаба и без да мърдат глави, питаха я 
какво нещо е скъпоценният камък и защо те 
трябва да се гордеят.

– Ах, да знаете само колко е хубав! – от-
връщаше старата жаба. – Тоя камък носи щас-
тие на оногова, който го притежава, и буди за-
вист у другите.

– Квак! – въздъхна малката жаба също 
тъй, както ние, хората, казваме „ах!“.

Тя имаше такова силно желание да изле-
зе от кладенеца и да се полюбува на широкия 
свят! Как силно я привличаше зелената тре-
вица там горе!

И ето, на следната сутрин кофата спря 
случайно пред камъка, на който седеше мла-
дата жаба. Тя не можа да се стърпи и – хоп! 
– вътре. Извадиха кофата и плиснаха водата.

– Тю, каква гад! – извика човекът, като 
видя жабата. – Такова нещо никога не съм 
виждал! 

(Ханс Кристиан Андерсен, „Жабата“)
 
● Каква синтактична служба изпълняват 
тези междуметия?

Междуметието Ах в изречението „Ах, да зна-
ете само колко е хубав!“ не изпълнява никак-
ва синтактична служба. То е странична дума, 
която служи за изразяване на чувство.
Междуметието ах в изречението „Квак! – въз-
дъхна малката жаба също тъй, както ние, 
хората, казваме „ах!“ изпълнява служба на 
допълнение. 
Откриваме го с въпроса: Какво казваме ние, 
хората? – ах!.

В повечето случаи междуметията не влизат 
в състава на изречението, те са странични 
думи. Понякога може да изпълняват и синтак-
тична служба.

1. Кое твърдение е вярно за междуметията?

А) Междуметията са изменяеми части на речта.
Б) Междуметията имат падежни форми.
В) Междуметията не изпълняват никога син-
тактична служба в изречението.
Г) Междуметията изразяват чувства или на-
подобяват природни звуци.

2. Прочетете откъса от текста и препишете 
междуметията. Определете значението им.

Колкото повече навлизаха в тая жълта 
гора, толкова по-голяма ставаше тяхната не-
увереност… Тримата се опитаха да намерят 
някое сухо място, за да си починат. Като се 
повъртяха насам-натам, те се озоваха всред 
най-разнообразни птици, чиито тихи писъ-
ци се чуваха от всички страни. Бяха следени 
между стъблата от много любопитни и враж-
дебни очи.

– Кввак, квва! – обади се една патица.

– Бжжит, бжжит! – чу се гласът на пато-
ка. Двамата предупреждаваха малките патета 
да се пазят. ех, колко е страшно навън!...

– И стражарите ни забелязаха – неочаквано 
каза Остроноско, като вдигна главата си нагоре 
и погледна сърдито двете птици, които летяха 
над тях. – Ах, вие, предатели! – изруга той.

(Емилиян Станев, „През води и гори“)

3. Сравнете по смисъл двойката изрече-
ния. Направете извод за употребата на 
междуметията.

Мартин се промъкна между съотборниците 
си, засили се и топката – прас! в прозореца на 
съседите. – Мартин се промъкна между съот-
борниците си, засили се и топката прасна в про-
зореца на съседите.

● Направете морфемен разбор на глагола, 
образуван от междуметието.
● Образувайте и други думи от междуме-
тието.

ДА УПРАЖНИМ!
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1. СЪЩНОСТ

Какви са подчертаните 
думи?

Какво е лексикалното им 
значение?

Каква служба изпълняват?

Човекът дойде на две-три крачки и се спря. Той разбра, 
че еню не може да го познае, и малко обиден, с подигнати 
вежди, леко усмихнат, остави се да го гледа еню и зачака. 
Той бе мършав, дребен човек, изгубен в окърпеното палто 
като в пашкул. Лицето му беше сухо, черно с рядка черна 
брада, очите му, като у пияниците или у хора, които не са си 
доспали, бяха влажни и замъглени. еню продължаваше да 
го гледа втрещено, непознатия се усмихваше повече.

– А бре, Серафиме, ти ли си – извика най-после еню. – 
Ух, да те убий здраве, да те убий! Не мога да те позная бре...

– Аз съм, бай еньо, аз. Натурален като жив.. тъй да се 
каже...

– Аз пък рекох, че е таласъм. Помислих, че плашилото 
от даскал Тодоровата бахча иде насам. Да те вземе мътната, 
да те вземе. Мисля си какъв ще е тоз изпаднал германец!

(Йордан Йовков, „Серафим“)

ЧАСТИЦА

Думите бре, не, ще, ли са неизменяеми части 
на речта. Те нямат собствено речниково зна-
чение и в изреченията не изпълняват самос-
тоятелна синтактична служба. Тези думи са 
частици.

Частицата бре служи за обръщение. Частицата 
не променя формата на глагола – от утвърдител-
на в отрицателна, а частицата ли променя изре-
чението във въпросително. С помощта на час-
тицата ще се образува бъдеще време на глагола.

Частицата е неизменяема част на реч-
та, чрез която се променя смисълът на 
думи и изречения или се образуват гра-
матични форми.

Зад. 1. Открийте и другите частици в те-
кста. Обяснете тяхната функция.

2. ВИДОВЕ ЧАСТИЦИ

Видове частици:
● частици, които засилват или променят сми-
съла – въпросителни (ли, нали и др.); отрица-
телни (не, нито и др.); утвърдителни (да, аха и 
др.); за обръщение (хей, бре, ей и др.); за изра-
зяване на съмнение (май, уж) и др.
● частици, които образуват нови граматични 
форми – за сравнителна и превъзходна степен 
на прилагателни имена и нарeчия (по и най); 
на глаголни форми (ще, да и др.).
● частици, които образуват нови думи – еди-, 
-годе, току- и др.

Зад. 2. Открийте частиците в изреченията 
и определете вида им. 

Ти май няма да стигнеш навреме за часа.
Да, ще занеса продуктите вкъщи.
Момчето не искаше да се откаже от състеза-
нието.
Той знаеше, че е по-силен от другите.
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3. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС

Зад. 3. Определете значението на частиците 
в изреченията. Обяснете правописните им 
особености.

Никой не можеше да разбере истината за из-
чезналата книга.
Стопанинът нехаеше за предстоящата сеитба.
Дядото говореше високо, защото недочуваше.
Мишо е по-добър в началния удар, затова от-
борът много разчиташе на него.
Новото училище им е най-близо до вкъщи.
Брат ми най разбира от задачи за движение.
Той е по̀ юнак от него.

Отрицателната частица не се пише от-
делно от глаголи (не пиша, не искам и 
др.). Има изключения от правилото – не-
хая, недоглеждам, недочувам и др.
Частиците по и най за степенуване на 
прилагателни имена и наречия се пишат 
с малко тире (подобър, найблизо), а от-
делно – при глаголи и съществителни 
имена (най разбирам, по̀ юнак).

1. Кое твърдение НЕ е вярно за частицата?

А) Частицата е неизменяема част на речта.
Б) Частицата променя смисъла на думи.
В) Частиците образуват граматични форми.
Г) Частицата замества имена на лица и пред-
мети.

2. В кой ред има само частици?

А) това, ли, май, кого
Б) бързо, свои, ще, да
В) не, ще, ли, най 
Г) него, хей, да, колко

3. В кой ред е допусната грешка в правопи-
са на частиците?

А) Гарата се оказа по-далече, отколкото очак-
вахме.
Б) Децата не искаха да участват в конкурса за 
коледна рисунка.
В) В спасителната акция в планината кучето 
се оказа по̀ герой от всички.
Г) Въпреки че скоро се научи да кара ски, той 
е по добър от другите.

4. Съставете изречения, като употребите 
следните частици: ли, хей, ще, не, най, да.

ДА УПРАЖНИМ!

5. Препишете текста, като редактирате  
грешките. Какви грешки е допуснал уче-
никът?

Коледа! Някои хора свързват празника с 
зимата и пламтящата печка. Други, особено 
пък децата, с подаръците и с Дядо Коледа.

Това е времето в което дъждовните кап-
ки стават на снежинки. Тогава калта става на 
бяла парзалка и всичко е чисто и красиво. Аха 
– тогава е Коледа! Коледа не е състезание по 
най хубава украса или по най ярко светещи 
лампички. Не, Коледа е празник на семейният 
огън, време за ваканция и шеини. Това е най-
сладкия празник – на топло какао и меденки! 
И да, тогава винаги очаквам моя най-хубав 
коледен подарък... Не, той няма панделка 
и не, не съм писъла за него на дядо Коледа. 
Той просто винаги е до мен независимо от 
всичко. Без да се броят белите и глупостите 
които правя, мойто семейство е до мен. То е 
моят коледен подарък. А най-хубавото е, че 
всяка година имам този неповторим подарък 
отново и отново, защото той е най-скъпият и 
най-ценния. Да, семейството е едно чудо! И 
винаги ще бъде мой подарък...
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Т.1

Т.2

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ:
ИЗМЕНЯЕМИ И НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

Стана пладне, някои селяни си ходиха в 
къщи, някои – не. Никой не обръщаше вни-
мание на другоселеца. А той все развеждаше 
коня си, от час на час загрижен повече, че до-
бичето не отива на добре.

Кончето повече не можа да стои на крака-
та си и легна до каруцата... По улиците никой 
вече не минаваше, само в кръчмата светеше, 
там свиреше гайда, чуваше се как играят ръ-
ченица. По едно време излезе Торашко каме-
нарят, погледна към другоселеца, но нито го 
видя, нито го позна. Торашко политна насам-
нататък и извика:

– Не ща да знам никого! Аз живея в Пор-
тартър!

И тъй като беше отминал напред повече, 
отколкото трябваше, той се повърна и пое из 
улицата, която водеше към баира. Другоселе-
цът остана сам. Нито имаше кой, нито може-
ше някой да му помогне.

(Йордан Йовков, „Другоселец“)

Има информация за използване на коне 
от прабългарите. Свързано е с техния номад-
ски начин на живот и добре развитото им ско-
товъдство.

едни от откритите сведения за символи-
ката на коня в езическа България намираме в 
изображенията, издялани върху камък. Някои 
изображения са върху съдове, металопласти-
ка или са графични рисунки. Обикновено из-
образеният конник е войн, чието снаряжение 
най-често се състои от копие, лък и стрели. 
Облечен е с ризница и носи шлем. Това показ-
ва колко важен е конят за военните нужди на 
българската войска, което обяснява използ-
ването на конската опашка като бойно знаме 
при прабългарите. 

(От интернет)

Прочетете текстовете и изпълнете задачи-
те към тях.

1. Кой е предметът на общуването в тексто-
вете? Каква е целта на всеки от тях?

2. За коя научна област е предназначен 
Текст 2? Докажете го.

● Запишете употребените термини.
● Открийте сложните думи. Обяснете пра-
вописа им.

3. Открийте местоименията в Текст 1. За-
пишете ги в тетрадките си. Определете 
вида и граматичните им признаци.

4. Определете вида и граматичните приз
наци на местоименията, употребени в 
Текст 2. 

● Обяснете как са образувани.
● Каква е ролята на числителното име едни?
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5. Открийте местоименията в Текст 2 на 
стр. 60. Определете вида им.

● С две от тях съставете изречения.

6. Открийте местоименията в пословицата 
Кой каквото прави, на себе си го прави. Оп-
ределете вида им.

● Напишете кратък текст разсъждение.

7. На кой ред НЕ е допусната грешка при 
местоименията?
Виж Приложение №7

А) На никой няма да кажа за случилото се.
Б) Момичето поздравяваше всеки, който сре-
щаше.
В) Марин помагаше на всекиго за домашните.
Г) Детето искаше на някому да подари рисун-
ката си.

8. Какви неизменяеми части на речта са 
използвани в Текст 1? Определете вида им.

9. Запишете съюзите и частиците, употре-
бени в Текст 1. 

10. Какви са като част на речта думите ох, 
олеле, прас, мяу? Включете ги в изречения.

● Каква е синтактичната им служба?

11. Клуб по конна езда търси нови ин-
структори и състезатели. Разделете се на 
две групи, като едната напише обява с ин-
формация за инструкторите, а другата – за 
състезателите.

ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА

12. Препишете текста, като поправите 
грешните твърдения.

Неизменяемите части на речта в българ-
ския език са шест – местоимения, наречия, 
предлози, съюзи, частици и междуметия. 
Местоименията назовават имена на лица, 
предмети, качества и количества. Показател-
ното местоимение замества имена на лица 
и предмети, за които питаме. Въпросител-
ното местоимение има форми за близки и 
далечни предмети и лица. Отрицателното 
местоимение се образува от въпросително-
то местоимение с помощта на морфемата ня. 
Относителното местоимение няма падежни 
форми и се мени само по род. Съюзът е неиз-
меняема част на речта, с която се образуват 
граматични форми на думата. Междуметие-
то не изпълнява никога синтактична служба 
в изречението.

13. Прочетете откъса от творбата на Алеко 
Константинов „Депутат с побъркани мес-
тоимения“. Помогнете на героя да се спра-
ви с „побърканите“ местоимения, като ре-
дактирате текста в тетрадките си.

Хубава работа! Уж за комика ми беше 
приказката, па аз накъде я задълбах. Впро-
чем, депутатът с побърканите местоимения 
е до такава степен комичен, щото е доста да 
си спомниш за него, за да се развеселиш. Той 
е комичен даже и тогава, когато е във висша 
степен разярен...

– Не мога, не мога – викаше той, – дайте 
ми веднъж да го ударя, пуснете ме, моля ви 
се, само веднъж да го стоваря по главата; как-
во е туй събрание, която може да търпи един 
челяк, което говори такива думи. Пуснете ме 
един юмрук да му изтърся; как смее той да го-
вори тъй за господата министрите, която той 
не е достоен да погледне, а камо ли да плещи 
думи, което са докачителни. Никой няма пра-
во да критикува почитаемото правителство, 
която е гордост за България. Долууу! 

Ний умряхме от смях, изпокапахме, из-
гаснахме…



НАУЧИХ КАКВО СА:

Показателно местоимение  

Въпросително местоимение 

Относително местоимение. Отрицателно местоимение 

Неопределително местоимение. Обобщително местоимение 

Неизменяеми части на речта. Съюз 

Неизменяеми части на речта. Междуметие. Частица  
 



ЕЗИКОВИ
ЕДИНИЦИ: ДУМА.

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 
ФОРМИ. СЛОЖНИ 

ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: 



66

ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ: ДУМА.
НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ.
СЛОЖНИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА 

На другия ден царският син яхнал коня 
си и поел на път. Замръкнал в дива гора и 
продължил да върви в тъмното. А призори 
се намерил пред стените на чуден дворец от 
кристал и скъпоценни камъни. Прозорците 
били отворени и момъкът чул един нежен 
глас да пее. Дълго стоял заслушан. Бил като 
омагьосан.

една прекрасна девойка се показала на 
прозореца. Щом я зърнал, красотата ѝ го за-
маяла и той паднал в несвяст.

Неземната хубавица била горска само-
дива. Тя дълго му пяла и го милвала по лице-
то, докато той отново дошъл на себе си.

Когато отворил очи, момъкът разбрал, 
че е влюбен в нея и сърцето му ще се пръсне 
от мъка, ако трябва да я напусне. Но самоди-
вата също го обикнала и му казала:

– Остани при мен. Ще бъда твоя съпруга 
и никога няма да се разделим.

Двамата разменили пръстените си и 
царският син заживял в кристалния дворец.

Но веднъж, докато миел ръцете си в гор-
ското поточе, оставил пръстена на един ка-
мък и не забелязал, че той се хлъзнал и пад-
нал във водата.

Буйното поточе го запремятало надолу 
по течението и скоро той се озовал на дъното 
на един вир край двореца на стария цар.

Всяка сутрин слугите на царя воде-
ли там конете му на водопой. Но този път 
жребците пръхтели и се дърпали от водата. 
Погледнали слугите във вирчето и намерили 
странния пръстен.

Т.1 Т.2

Т.3

Думата самодива има сла-
вянски произход и е съставена 
от сама – със значение на „чист, 

истински“, и дива – със значение на „бог, бо-
жество, богиня“. Буквално има значението на 
изразите „самата богиня“ и „самата дева“.

Самодивите са неземно красиви, вечно 
млади моми с тънка снага, с дълги коси и ча-
родеен поглед, който замайва и дори убива. 
Облечени са с бели дрехи, с дълги бели рок-
ли, с бяла риза или бял сукман, зелен пояс и 
забунче, препасани с коланче (зунка), което 
има цвета на дъгата, но с преобладаване на 
зеления цвят. Имат и було, бяло наметало, 
наречено „сянка“ или „лъч“, в което се крие 
тяхната сила. Въоръжени са с лъкове и стре-
ли, които са носели отвлечените от тях моми 
и момци. Самодивите танцуват и пеят около 
кладенците, казва се, че ако видиш самодива, 
не трябва да я гледаш в очите. Хората са каз-
вали, че от песента на самодивите по-хубава 
песен няма и от танца на самодивите няма по-
красив.

самодѝва, ж.р. – митическо 
женско същество, което живее 
в планините и горите, често 

враждебно настроено към хората.
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Като използвате текстовете:

Определете основната форма на пет глагола 
от текстовете по избор.

Посочете спрежението на избраните глаголи.

Дайте по три примера за минало свършено 
деятелно причастие и за минало несвършено 
деятелно причастие. Направете им морфоло-
гичен разбор.

Преразкажете Текст 1 от името на царския 
син. Определете кои глаголни времена сте 
използвали при трансформацията на текста. 
Защо?

Напишете примери за думи с непостоянно ъ 
или с подвижно ъ.

Коментирайте правописа на думите скъпо-
ценни, зърнал, водели.

Да разпознавам глаголите като части на реч-
та; да определям основната им форма, как-
то и към кое от трите спрежения се отнасят.

Да образувам правилно формите за минало 
свършено и минало несвършено време, да 
ги откривам в чужди текстове и да ги из-
ползвам уместно в собствени текстове за-
едно с другите основни глаголни времена.

Да образувам и използвам правилно нелич-
ните глаголни форми – минало свършено и 
минало несвършено деятелно причастие.

Да разпознавам звуковите промени – не-
постоянно ъ и подвижно ъ.

Да пиша и изговарям вярно думите.

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. В думите настъпват различни звукови
 промени – променливо Я е една от тях.
2. Неличните глаголни форми включват и
 сегашното деятелно причастие, миналото 
 страдателно причастие и деепричастието.
3. В българския език има глаголни времена
 със сложни глаголни форми. Те са минало

 неопределено време, минало предварител-
 но време и бъдеще време в миналото.
4. Какво е значението на тези глаголни вре-
 мена, как се образуват формите им.
5. Каква е употребата им, могат ли да се 
 употребяват съвместно с основните гла-
 голни времена.

Къде може да прочетете Текст 1, Текст 2 и 
Текст 3?
Кое е общото в тях?
С каква цел е написан всеки от текстовете?

Посочете: 
● информацията, която присъства във 
всеки от текстовете;
● информацията, която присъства в Текст 2 , 
но отсъства в Текст 1.
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА.
ПРОМЕНЛИВО Я

Какви са като части на 
речта думите бял, голяма, 
тялото, живял?

Какви са думите бял, бели, 
белият?

Как се променя я в 
следните думи?

бял – белият, бели 
тялото – телата 
голяма – големи
живял – живели

БяЛ щЪРКЕЛ
Белият щъркел е голяма птица – дължината от клюна 

до опашката му е 100 – 115 cм. Перата по тялото му са бели, 
а по крилете – черни. При излюпването телата на малките 
са покрити с къса, рядка, сивкава перушина. Младите бели 
щъркели получават оперение като на възрастна птица към 
втората си година. Представителите на двата пола си прили-
чат на външен вид, но мъжките са по-големи от женските.

Най-старият бял щъркел, живял на свобода, е бил на 
39 години, опръстенен в Швейцария. Птици, отглеждани в 
плен, са живели повече от 35 години.

Из интернет

Думите бял и голяма са прилагателни имена, думата тяло-
то е съществително име (членувана форма), а живял е ми-
нало свършено деятелно причастие.
Прилагателното име бели е формата за множествено число 
на бял, а белият – членуваната му форма. 
В тези думи Я се променя в Е (бял – бели; тялото – тела-
та; голяма – големи; живял – живели).

Фонетична промяна, при която Я при определени усло-
вия преминава в Е, се нарича променливо Я (или ятов 
преглас).

1. СЪЩНОСТ
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА.
ПРОМЕНЛИВО Я

2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГОВОР И ПРАВОПИС 
    НА ПРОМЕНЛИВО Я 

3. ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА
    ПРОМЕНЛИВО Я

Кога изговаряме и пишем Я 

Когато е в ударената сричка в думата – ля̀то, 
вя̀тър, мля̀ко, тя̀ло, вя̀ра и др., или е в едно-
срична дума – бя̀л, сня̀г, гря̀х, бря̀г и др.

Кога изговаряме и пишем Е

Когато ударението пада върху друга срич-
ка – летà, ветровѐ, млекà, телà, верносттà, 
белотà, снеговѐ, греховѐ, бреговѐ и др.

Когато е пред твърда сричка (сричка, съдър-
жаща гласните а, ъ, о, у) – лятна, прясно, 
тяхна, вятърна, вярно, тясна, голяма, бяло 
и др.

Когато е пред мека сричка (сричка, съдържа-
ща гласните е, и) – летни, пресни, техни, 
ветрени, тесен, големи, бели и др.

Когато следващата сричка Не съдържа ж, ч, 
ш, щ, й – сняг, но снежинка; пряк, но пречка; 
смях, но смешка и др.

Когато следващата сричка съдържа ж, ч, ш, 
щ, й – сняг – снежен, мляко – млечен, грях 
– грешен, някой – нещо, сгрях – грейка и др.

Зад. 1. Обяснете причините за промяната 
на Я в Е в следните думи.

свят – светове 
хляб – хлебар – хлебни 
смях – смешка – смей се 
бряг – брегът – крайбрежна 

Зад. 2. Напишете формите за множествено 
число на следните съществителни имена и 
обяснете промените.

звяр, цвят, място, сянка, смяна, коляно

● В някои говори на българския език няма
ятов преглас. 
 – Я се изговаря във всички думи и формите
им като Е. 
 Под влияние на тези говори се наблюда-
ват некнижовен изговор и правопис на думи 
като требва вм. трябва; некой вм. някой; не-
какъв вм. някакъв; всеко вм. всяко; вервам вм. 
вярвам; бехме вм. бяхме и др. 
 – Я се изговаря във всички думи и формите
им като Я. 
 Наблюдават се некнижовен изговор и пра-
вопис на думи като рязки вм. резки; рядки вм. 
редки; вярността вм. верността; мярки вм. 
мерки; стряхи вм. стрехи и др.

 Някои думи са приети като дублети в бъл-
гарския език – мя̀сто и местò; мля̀ко и млекò; 
обя̀д и òбед и др.

● При употребата на формите за мн.ч. на
някои минали деятелни причастия, съдър-
жащи променливо Я, често се допускат
грешки. 
 Запомнете, че тези форми се пишат с Е.
живял – живЕли, а не живяли; четял – четЕ-
ли, а не четяли; горял – горЕли, а не горяли; 
пял – пЕли, а не пяли; смял се – смЕли се, а не 
смяли се; врял – врЕли, а не вряли и др.
 Изключения са причастията, в които про-
менливото Я е след гласна. В тези случаи няма 
преглас в Е (стоял – стояли; броял – брояли; 
боял се – бояли се и др.).
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Зад. 3. Прочетете откъсите от народни пес-
ни и посочете грешно употребените думи. 
Защо е нарушено правилото за употребата 
на променливо Я?

Пеперуда летела, летела
от орачи на копачи, дай, Боже, дъжд!

Запали се Янани планина,
изгорела горица зелена,
изгорела гора габерова...

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

В някои думи Я е непроменливо (етимологич-
но). То се запазва във всички форми на ду-
мата. Думи с непроменливо Я са поляна (по-
ляни); кафяв (кафяви); хиляда (хиляди); люляк 
(люляци); просяк (просяци); дявол (дяволит) и 
др.

ЗНАМ, че при определени фонетични ус-
ловия променливото Я преминава в Е в 
сродни думи и в някои форми на една дума.

МОГА да прилагам правилото за ято-
вия преглас в устната и в писмената си 
реч.

1. На кой ред има грешка?

А) големи уши
Б) кафеви очи
В) бели коси
Г) остарели хора

2. На кой ред е нарушено правилото за 
променливо Я?

А) Живяли някога в едно село двама старци.
Б) Три дни старците стояли под гнездото на 
птицата. 
В) Царкините тъкмо брояли жълтиците, ко-
гато влязъл момъкът.
Г) Хората му правели път, защото се бояли 
от него.

3. В коя пословица е нарушено правило-
то за променливо Я?

А) Блага дума железни врата отваря.
Б) В царството на слепите едноокият е цар.

ДА УПРАЖНИМ!

В) Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
Г) Летна дрешка не е тежка.

4. Напишете в тетрадките си формите за 
множествено число на следните думи.

полял, полят; спрял, спрян; изпял, изпята

5. Препишете от текста думите, които са 
сродни или форми на думата сняг. Обяс-
нете причините Я да премине в Е.

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА
Било сред зима и снежинки се сипели 

като пух от небето. една царица седяла до 
прозореца с рамка от черно абаносово дърво 
и шиела. Както шиела и от време на време 
поглеждала към снега, убола си пръста и вър-
ху него паднали три капки кръв. И аленото 
изглеждало толкова хубаво върху белия сняг, 
че тя си помислила: „Ах, да имах дете бяло 
като сняг, с бузи, алени като кръв, и с коси, 
черни като дървото на прозореца!“.

Братя Грим



6. Докажете, че в подчертаните думи Я е 
променливо, като запишете в тетрадките 
си техни форми или сродни думи, които 
доказват прегласа.

Над 200 доброволци, приятели на пти-
ците и природата, се включиха в Голямото 
преброяване на гнездата на белия щъркел в 
България. По време на преброяването, кое-
то се провежда в две поредни лета – през 
2014 и 2015 г., се обхождат хиляди населени 
места и се описва всяко щъркелово гнездо. 
От общия брой гнезда 1655 са разположени 
на стълбове – 1584 бетонни, 69 железни и 2 
дървени. 

Благодарение на тези данни бе събрана 
информация за общо 2410 щъркелови гнез-
да в цялата страна.

Из интернет

ДА УПРАЖНИМ!

7. Препишете текста, като попълните Я 
или Е на празните места в думите. 

Братята върв_ли три дена и накрая спр_ли 
пред затворените порти, където сто_ли въоръ-
жените стражи. До портите гор_ли запалени 
факли. Стражите ги спр_ли и ги заразпитва-
ли. Братята казали, че досега са жив_ли в се-
лото си. 

8. Прочетете откъсите от стихотворения 
на Никола Вапцаров. Препишете думите, 
в които е нарушено правилото за промен-
ливо Я. Обяснете какво е наложило нару-
шаването на правилото.

Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? –
пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.

(Из „Вяра“)

Учеше ме, майко, ти със притчи
да обичам всички като теб.
Бих обичал, майко, бих обичал,
но ми требва свобода и хлеб.

(Из „Имам си родина“) 

Ти не ще се върнеш, Фернандес –
днес картечен огън ви помете.
Във полето вие като пес
неуморно непокорен ветър.

(Из „Песен за другаря“)
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СЕГАШНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

1. СЪЩНОСТ

Какво означават
подчертаните думи – 
предмет, признак на
предмет или действие?

От каква част на речта са 
образувани подчертаните 
думи?

Коя наставка се повтаря и 
в трите думи?

Към кои предмети се отна-
сят подчертаните думи? 
По какъв начин?

Какви граматически призна-
ци на подчертаните думи 
можете да определите?

Бушуваща и пенеща се, река Игуасу бурно се излива от 
ръба на платото Парана в клисурата по-долу сред облаци от 
пръски, които надвисват над водопада.

Водата се вихри и се сгромолясва от извитите като по-
лумесец камари в серия от 275 каскади, разделени от ос-
тровчета и оголени скали. Някои потоци се спускат отвесно 
надолу, други се разбиват по терасовидни площадки. Швей-
царският ботаник Робер Шода ги описва като „спускащ се 
в бездна океан“. 

Из „Открийте чудесата на света“

Подчертаните думи означават признак, ре-
зултат от действието на самия предмет, кой-
то поясняват. Това действие не се свързва с 
някакъв ориентационен момент. Думите са 
образувани от глаголи с наставките -щ, -ещ. 

Сегашното деятелно причастие:
● е нелична глаголна форма;
● означава активен признак на предмет 
с оглед на извършваното от вършителя 
действие.

2. ОБРАЗУВАНЕ

Сегашното деятелно причастие се образува 
от сегашната основа на глагола с наставки-
те:
● ящ, ащ за глаголи от първо и второ спре-
жение и щ за глаголи от трето спрежение;
● ящ, ако ударението пада на последната 
сричка;
● ещ, ако ударението не е на последната 
сричка.
Мени се по род и число и може да се членува.

Посочете признак на следните предмети, 
резултат от извършвано от тях действие.

часовник, папагал, светлини
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3. УПОТРЕБА

Сегашното деятелно причастие:
● в изречението изпълнява основно службата
 на определение;
● може да изпълнява служба на подлог или
 допълнение, ако в изречението е използвано
 като съществително име;
● може да е част от термини или термино
 логични словосъчетания;
● придава стегнатост и краткост на изказа;
● се пише слято с отрицателната частица не.

Играещите деца извикваха спокойствие в 
душата му.
Водещият продължи с въпросите си.

1. Докажете, че подчертаните думи са се-
гашни деятелни причастия, като направи-
те морфемен анализ.

Заради ивичестата си окраска ловуващата 
през нощта кафява дървесна змия, обитава-
ща планините Бангъл Бангъл, е известна под 
името „Нощен тигър“.

2. Образувайте от глаголите спя, минавам, 
шия сегашно деятелно причастие и илюс-
трирайте чрез свои примери употребата 
му в изречения.

3. Препишете изреченията, като членувате 
вярно причастията, поставени в скоби.

Момичето побърза да се крие зад (цъфтящ) 
храст.
(Стърчащ) клон беше заплаха за жителите на 
квартала.
(Командващ) се изправи пред (маршируващ) 
взвод.

4. От глаголите в скоби образувайте сегаш-
но деятелно причастие. Поставете ги в нуж-
ната форма, за да се получат изречения.

Този (люлея се) стол е много удобен.

ДА УПРАЖНИМ!

(Изгрява) слънце радваше насъбралото се 
множество на плажа.
(Промъквам се) воини изненадаха постовете.
(Горя) факли осветяваха пътя на туристите. 

5. Трансформирайте изреченията, като за-
мените подчертаните думи с изрази, които 
съдържат сегашно деятелно причастие.

Том се присъедини към децата, които играеха 
на двора.
Дните се точеха бавно един подир друг и все-
ки изминал ден намаляваше страха и опасе-
нията, които измъчваха душата на Том. 
„ел моло“ в превод означава „хората, които се 
прехранват с риболов“.

6. Къде има грешка?

А) Винаги има невъзприемащи новите идеи.
Б) Не подражаващи, а търсещи личности ни 
трябват.
В) Не мигащи светлини нарушаваха тъмнината.
Г) Всички, неучастващи в шоуто, да напуснат.

7. Съставете текст на тема: В чакалнята.

● Подчертайте употребените от вас при-
частия.

ЗНАЯ, че сегашното деятелно причастие 
е нелична глаголна форма,която означава 
признак, резултат от действието на самия 
предмет, който пояснява.
МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.

Лекторът насочи вниманието си към наблю-
даващия.
миещи се мечки плаващи ребра
слушащи песента вм. които слушат песента
невиждащ, непитащ
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МИНАЛО
СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ
1. СЪЩНОСТ

Какво означават
подчертаните думи – 
предмет, признак на
предмет или действие?

От каква част на речта са 
образувани?

Коя наставка се повтаря?

Към кои предмети се 
отнасят подчертаните 
думи? Кой е вършител на 
действието, в резултат на 
което е налице даденият 
признак?

Какви граматически
признаци можете да им
определите?

И старият ловец, като въздъхна, почна да ми разказва 
спокойно и равно, с глас, който сякаш извираше из самото 
му сърце, дивна легенда за тия Самодивски скали, които се 
виждаха очертани в небето, осветени от лъчите на заходя-
щето слънце, остри, високи, далечни, непостижими, над-
весени, обрасли в мъхове и лишеи. Наоколо под тях урви, 
сипеи, гори, канари без ред, стихийно разхвърлени пропас-
ти и бездни.

Из „Самодивските скали“ от Елин Пелин 

Подчертаните думи са образувани от глаголи 
с наставката -н-. Тя е най-продуктивна. Могат 
да се образуват и с наставката -т-. Първите 
три подчертани думи посочват признаци на 
Самодивските скали, резултат от извършено 
действие на Слънцето или майката природа. 
Последната дума посочва признак на про-
пасти и бездни, отново резултат от нечие дру-
го действие. От примерите е ясно, че този вид 
части на речта се променят по число.

МИНАЛОТО СТРАДАТЕЛНО
ПРИЧАСТИЕ:
● е нелична глаголна форма;
● представя като признак на предмет ре-
зултат от извършено от друг предмет 
действие;
● може да се членува и изменя по род и число.

МИНАЛОТО СТРАДАТЕЛНО 
ПРИЧАСТИЕ се образува:
● от миналата основа на глаголи, които 
могат да имат пряко допълнение;
● с наставките н, т.

2. ОБРАЗУВАНЕ

казах + н → казан ших + т → шит
писах + н → писан чух + т → чут
купувах + н → купуван
пролях + н → пролян пролях + т →
 пролят (пролЕЯ, пЕЯ)
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МИНАЛО
СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

В изречението миналото страдателно
причастие:
● често е определение;
● ако функционира като съществително, 
може да е подлог или допълнение;
● участва в образуването на особена гла-
голна форма, която показва, че реалният 
вършител на действието не съвпада с под-
лога в изречението;
● се пише слято с отрицателната частица не.
Във формите на миналото страдателно 
причастие за мн.ч. има преглас на я в е.

3. УПОТРЕБА. ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ

1. Докажете, че подчертаните думи са ми-
нали страдателни причастия.

Освен това учителката обясни, че събраните 
от продадените билети пари ще се използват, 
за да се направи игрище, където децата от 
квартала да спортуват.

2. Образувайте от глаголите измия, нося, 
събарям минало страдателно причастие и 
илюстрирайте чрез свои примери употре-
бата му в изречения.

3. Препишете изреченията, като членувате 
вярно причастията, поставени в скоби.

(Развеселен) баща слушаше неясните обясне-
ния на сина си.
Децата стояха до (разрушен) пясъчен замък.
(Бит) на (небит) не вярва.

4. Включете причастието нареден в изрече-
ния, в които да изпълнява различна син-
тактична служба.

5. Използвайте в свои примери отрица-
телните форми на причастията преживян, 
прочетен, игран.
 

ДА УПРАЖНИМ!

Награденият ученик приемаше усмихнато 
поздравленията.
Поканените бавно заемаха местата си в залата.
Всички разпитваха вече изпитаните.
В списъка бяха въведени имената на кандида-
тите.
Поглади неразтворените страници.
Разказваха си през смях преживени в дет-
ството случки.

6. Направете морфологичен разбор на 
всички познати нелични глаголни форми, 
които откривате в текста.

Мамутовата пещера дължи името си на 
своите размери, а не на открити в нея останки 
на изчезнали мамути. Изваяна във варовико-
вите хълмове на Кентъки от процеждаща се 
киселинна вода в течение на милиони години, 
тя има проходи с дължина над 530 км, разпо-
ложени на три нива.

Из „Открийте чудесата на света“

7. Създайте текст на тема Съкровището.
Подчертайте употребените причастия в 
своя текст.

ЗНАЯ, че минало страдателно причастие 
е нелична глаголна форма, с която се озна-
чава признак на предмет, резултат от не-
чие чуждо действие.
МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.
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ДЕЕПРИЧАСТИЕ

1. СЪЩНОСТ

От коя част на речта са
образувани подчертаните 
думи?

Коя наставка се повтаря в 
състава им?

На какъв въпрос
отговарят?

Какво отношение имат 
към сказуемите в
изреченията?

Кой е вършителят на 
действието – основното
и допълнителното?

Установете променят ли 
се подчертаните думи, 
ако се промени глаголното 
време на глагола сказуемо 
или се смени числото на 
думата, с която е изразен 
подлогът?

А те прииждаха вътре, говорейки като обезумели. За-
почнаха да се въртят наоколо и да избират къде да седнат, с 
много приказки от рода на: „Вили, скъпа, ела да седнеш до 
мен!“, или „О, здравей, Беатрис! Не съм те виждала от ми-
налата сбирка насам! Я, с каква прекрасна рокля си само!“.

Реших да не мърдам от мястото си и да ги оставя да си 
провеждат срещата, а аз да си продължавам с дресурата на 
мишките, но останах да ги погледам още малко през проце-
па на паравана, очаквайки най-после да мирясат.

Из „Вещиците“ от Роалд Дал

Подчертаните думи са образувани от глаголи с наставка 
-йки. Не се изменят по форма и напомнят на наречие, защо-
то поясняват глаголното действие и отговарят на въпроса 
Как?. Представят допълнително действие, което се извърш-
ва едновременно с основното действие от един и същи вър-
шител.

ДЕЕПРИЧАСТИЕТО:
● е неизменяема нелична глаголна форма;
● представя допълнително действие, извършвано от 
подлога в изречението едновременно с основното гла-
голно действие;
● притежава черти както от глагола, така и от наре-
чието.

Силно треперейки, аз се изправих на колене и отново над-
никнах през процепа на паравана.
Наследявайки герба на баща си, най-големият син можел 
да добави към него и собствени символи.
Вървейки така, призори туристите стигнаха хижата.
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Деепричастието:
● винаги се пише отделно от отрицател-
ната частица не;
● винаги се отделя със запетая в изрече-
нието. Това се отнася и за деепричастния 
израз.

Деепричастието се образува от сегашната 
основа на глагола с наставката йки.

2. ОБРАЗУВАНЕ

3. УПОТРЕБА

Деепричастието:
● изпълнява службата на обстоятелствено 
пояснение в изречението;
● увеличава възможностите даден факт да 
се представи по различни начини.

4. ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ

1. Разширете изреченията, като включите 
в тях деепричастие или деепричастен из-
раз. Помнете: вършителят на основното и 
на допълнителното действие трябва да е 
един и същ.

Ана преброди овощните градини...
Аз се изправих на колене...
Суетният започна да поздравява...
Из вратата на къщата изскочи внукът и се за-
тича подир колата...

ДА УПРАЖНИМ!

Смеейки се, клоунът канеше посетителите в 
цирка.

Преследвайки глигана, ловецът навлизаше 
все по-навътре в гората. – вместо: Като прес-
ледваше глигана, ловецът навлизаше все по-
навътре в гората.

Вълнувайки се за нея, брат ѝ присъстваше на 
всяко състезание. – вместо: Вълнуващ се за 
нея, брат ѝ присъстваше на всяко състезание.

Образувайте деепричастия от глаголите 
зная, влача, определям.

Не гледайки пред себе си, момчето падна в рова.

Спрях, не вярвайки на очите си, пред този 
странен уред.

НО: нехаейки, ненавиждайки, недовиждайки

Споделете къде сте поставили запетаи в 
новополучените изречения.

2. Препишете изреченията, като поставите 
липсващите запетаи.

Баща ѝ бе обърнал лицето си към нея шеп-
нейки ѝ нещо с нисък и сериозен тон.
И преданата малка прислужница подсмър-
чайки се втурна към вратата.
Свеждайки решително лице над ръкописа мла-
дият драматург се потопи в света на героите си.

ЗНАЯ, че деепричастието е нелична глагол-
на форма, не се изменя по форма и означава 
действие, съпътстващо основното действие.

МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.
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3. Трансформирайте изреченията, като за-
мените подчертаните думи с изрази, които 
съдържат деепричастие.

На мен не ми беше никак смешно – треперех, 
като гледах, че може да се пребие.
Много се зарадвах, като чух тия думи, и ми 
поолекна.

ДА УПРАЖНИМ!

4. Обяснете защо следващите изречения 
будят смях. Редактирайте ги.

Стигайки до кръстовището, светофарът свет-
на.
Закусвайки, сокът се разля.
Учителката гледаше децата, подскачайки на 
ластик.
Връщайки се от стадиона, заваля.

5. Колко деепричастия има в следния от-
къс?

След това момчетата се разделиха, раз-
мишлявайки усилено. Когато Том пропълзя в 
спалнята през прозореца, беше почти съмна-
ло. Той се съблече много предпазливо и лег-
на, поздравявайки се с това, че никой не бе 
разбрал за излизането му. Но той не знаеше, 
че Сид, който хъркаше леко, беше буден от 
около един час.

Из „Приключенията на Том Сойер“
от Марк Твен

● Какво е постигнал авторът с употребата 
им? Обърнете внимание на пунктуацията 
на деепричастните изрази.

6. Направете морфологичен разбор на 
всички изучени нелични глаголни форми, 
които откривате в текста. Кое обяснява ви-
соката им честота на употреба?

Най-ранните жители, атакаменьос, били 
завладени от перуанските инки малко преди 
XIV в., когато пристигнали и испанците. След 
тях дошли търсачите на злато и сребро, които 
копаели дори и в многобройните древни гро-
бове. Според разказите им ги предвождала ле-
гендарната птица Аликанте, която се хранела 
със скъпоценния метал и перата ѝ блестели в 
същия цвят. Но ако се почувствала застраше-
на, тя изчезвала, оставяйки златотърсача из-
губен и гладен, изнемогващ от горещина през 
деня и треперещ от студ през нощта. 

Причастията и деепричастията имат по
висока честота на употреба в текстовете, 
характерни за писменото общуване. 

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ:
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ЗНАМ ПОВЕЧЕ

ДА УПРАЖНИМ!

7. Коя е излишната дума?

А) рисувайки
Б) сеейки
В) лейки
Г) плувайки

8. Коя е излишната дума?

А) лесен
Б) навъсен
В) спечелен
Г) споделен

9. Коя е излишната дума?

А) горещ
Б) пеещ
В) търсещ
Г) молещ

10. В кой ред има грешка?

А) Госпожице, Вие сте подложени на критика.
Б) Господине, Вие сте обвинен в незачитане 
на чуждите права.
В) Госпожо, Вие сте критикувана
несправедливо.
Г) Деца, ние сме наградени с екскурзия до 
Триград.

11. В кой ред има грешка?

А) броящи
Б) лежащи
В) стърчащи
Г) четещи

12. В кой ред има грешка?

А) събаряни
Б) извървяни
В) изживени
Г) изстреляни

14. В кой ред има грешка?

А) Вливащата се в Черно море река е буйна.
Б) Чуваха непрекъснато песента на течащата 
вода.
В) Лъчите на изгряващото слънце галеха вър-
ховете на дърветата. 
Г) Децата, участващи в читателския маратон 
се чувстваха удовлетворени.

15. В кой ред НЯМА грешка?

А) несъзнавайки
Б) не пеещи
В) не признати
Г) недочувайки

При учтиви форми миналото страдателно 
причастие е в единствено число и е съгласу-
вано по род с лицето, към което се обръща-
ме.
Ако сегашното деятелно причастие стои след
съществително име, обикновено то или изра-
зът, част от който е, се огражда със запетаи.

параван – приспособление за закриване на 
нещо в стая, прикритие

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

13. В кой ред НЯМА грешка?

А) Често, пътувайки, ние се запознаваме с 
красиви места, с интересни хора.
Б) Припомняйки си вчерашния разговор, 
журналистът проумя свой пропуск.
В) Колите, преминавайки през тунела включ-
ваха светлините си. 
Г) Те се развличаха, хвърляйки топката в коша.
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МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

1. СЪЩНОСТ

Какво действие
представят подчертаните 
глаголни форми спрямо
момента на говорене?

Какви познати лични и
нелични глаголни форми
откривате в подчертаните 
думи?

Сравнете своите
наблюдения с изводите в 
първа точка на урочната 
статия.

Тангото е танц, който има история повече от век. То се 
появява в бедните емигрантски квартали на Буенос Айрес. 
Там са съжителствали емигранти, носещи в себе си култур-
ните традиции на страни от цял свят.

Танцът се е родил от необходимостта да се компенсира 
липсата на щастие за всички. В него са се слели тъгата по 
родината, нещастната любов, страстта и самотата.

Чувствено и драматично, тангото е загадка, противо-
борство, магия.

Из интернет

Подчертаните глаголни форми представят 
минали действия спрямо момента на говоре-
не. Акцентуват върху резултата от това мина-
ло действие, без да го обвързват с минал ори-
ентационен момент. Тези глаголни форми са 
сложни, тъй като се състоят от една лична и 
една нелична глаголна форма. И двете са ви 
познати – сегашно време на спомагателния 
глагол съм и минало свършено деятелно при-
частие на спрегаемия глагол. Заедно образу-
ват формата на минало неопределено време.

МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
представя:
● минали действия, които са извършени 
преди момента на говорене, но без под
сказване за свързване на извършването 
им с някакъв минал момент;
● резултата на извършено в миналото 

действие, който е налице в момента на 
говорене;
● възможност да се изразят някои нюан-
си на мисълта – недоволство, нетърпе-
ние, да се внесе отсянка на предположе-
ние или увереност в осъществяването на 
действията.

МГ
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● Формите са сложни;
● първата част е спомагателният глагол 
съм в сегашно време;
● втората част е миналото свършено де-
ятелно причастие от спрегаемия глагол;
● формите за ед.ч. се менят и по род.

Всички сме чели книгите на Астрид Линдгрен.
Вие сте наблюдавали слънчево затъмнение.
Писателят е проучил задълбочено проблема.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА
    ФОРМИТЕ НА
    МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Ед.ч. 1 л. аз съм пял съм пяла съм пяло
 2 л. ти си пял си пяла си пяло
 3 л. той е пял е пяла е пяло
Мн.ч. 1 л. сме пели
 2 л. сте пели
 3 л. са пели

Ед.ч. 1 л. аз съм искал съм искала съм искало
 2 л. ти си искал си искала си искало
 3 л. той е искал е искала е искало
Мн.ч. 1 л. сме искали
 2 л. сте искали
 3 л. са искали

Зад. 1. Спрегнете глаголите шия, търся, 
проучвам в минало неопределено време.

Подпомагайте се с въпроса Какво съм пра-
вил/направил?
От поредицата глаголни форми извадете 
само формите в минало неопределено вре-
ме: съм мечтал, ще мечтаем, са мечтали, 
мечтаеше, мечтахме, е мечтала, си мечтал.
Споделете устно аргументите си!

3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА
    МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ В
    ИЗРЕЧЕНИЯТА

● Ако формата за минало неопределено 
време е в началото на изречението, спо-
магателният глагол съм стои СЛЕД при-
частието, ако ли не – ПРЕД него.
● Кратките местоименни форми стоят 
СЛЕД формата на глагола съм (изклю-
чение – при формите за 3 л.).
● Въпросителната частица ли стои след 
думата, за която се пита.
● Само в 3 л. възвратната частица се 
стои ПРЕД спомагателния глагол съм. 

Сега сте се разприказвали, а като ви изпит-
ват, мълчите.
Да не съм видяла повече как се качваш нависоко.
една крачка и сте победили!

Виждал си такова съвършено изпълнение.
Ние сме посещавали подобни изложения.
Дежурният ги е проверил за домашните.
Ние сме му повярвали.
Ти ли си му казал? 
Ти казал ли си му?
Видял се е в огледалото.

ЗНАЯ, че минало неопределено време е 
със сложна глаголна форма, която озна-
чава минало действие, което не се свърз-
ва с конкретен минал ориентационен 
момент.
МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.
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1. Препишете изреченията, като изпишете 
правилната форма за минало неопределе-
но време на глагола, поставен в скоби.

епохата на рицарите (родя) много легенди, 
предания и романи.
Рицарят (стисна) остро копие или пък тежък 
меч.
Стремето се оказва улеснение за такива езда-
чи, които не (се отличавам) с висок ръст.
Високото твърдо седло (се появя) някъде в на-
чалото на IV в.

ДА УПРАЖНИМ!

2. Прочетете текста. Колко глагола са упо-
требени в него? Направете морфологичен 
разбор на тези от тях, които имат сложни 
глаголни форми.

През живота си имах голям брой срещи с го-
лям брой сериозни хора. Живял съм много 
при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем 
отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво 
мнение за тях.

Из „Малкият принц“ от Сент-Екзюпери

Запишете две основания повествователят 
да няма добро отношение към възрастни-
те. Споделяте ли ги и вие?

3. Групирайте употребените глаголи спо-
ред глаголното време, в което са използ-
вани. Направете морфологичен разбор на 
един глагол от всяка група.

ДНЕС В УЧИЛИщЕ БЕШЕ
СТРАХОТНО!
Тази сутрин пристигнахме както обик-

новено и когато Бульона (той ни е възпита-
тел) би звънеца, всички се строихме в редица. 
После всичко живо се качи в класните стаи, 
а ние останахме самички на двора. Питахме 
се какво се е случило, дали учителката не се 
е разболяла, та да ни разпуснат да се приби-
раме. Бульона обаче ни каза да мълчим и да 
не разваляме редицата. После се появиха учи-
телката и директорът на училището; говореха 
си нещо, като поглеждаха към нас, после ди-
ректорът си тръгна, а учителката дойде при 
нас.

– Деца – каза ни тя, – през нощта една 
тръба е замръзнала и се е спукала, така че на-
шата класна стая е наводнена.

Из „Малкият Никола̀ си има
неприятности“ от Госини и Семпе

4. Преразкажете текста от упр. 3 от името 
на неутрален разказвач. Кое глаголно вре-
ме става основно? Има ли употребени фор-
ми за минало неопределено време? Защо?
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ДА УПРАЖНИМ!

Първото рекло:
– Кой е седял на столчето ми?
Второто:
– Кой е ял от чинийката ми?
Третото:
– Кой е отчупил от хлебчето ми?
Четвъртото:
– Кой е хапнал от гозбата ми? 
Петото:
– Кой е бъркал с виличката ми?     
Шестото:
– Кой е рязал с ножчето ми?
Седмото:
– Кой е пил от чашката ми?
После първото се обърнало, забелязало 

малка хлътнатина на креватчето си и рекло:
– Кой се е качвал на креватчето ми?
Приближили се другите и викнали:
– И в моето е лежал някой! 

6. Съставете диалог, в който участниците 
опознават интересите си, интересуват се 
кой на какви места е бил. Коментирайте 
после употребата на минало неопределено 
време.

7. Допълнете изреченията, за да уточни-
те времето на извършване на миналото 
действие чрез подходящи обстоятелствени 
пояснения.

Влакът е заминал...
Акробатът е представил номера си...
Всички са разбрали за назначението...

Глаголни времена, които се използват в 
плана на настоящето
За предаване на:
● основните събития от случката – сегашно
 време;
● предхождащи събития – минало неопреде-
 лено време;
● бъдещи събития – бъдеще време.

компенсирам – 1. правя компенсация; 2. 
обезщетявам, разменям, покривам, уравнове-
сявам загуба с печалба; зло с добро.
драматичен – 1. изпълнен с драматизъм; 2. за 
глас на певец: силен, мъжествен. 
седло – извито, обикновено кожено седало за 
ездач, което се привързва на гърба на кон.
стреме – окачено отстрани на седло метално 
стъпало, в което ездачът си слага крака.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

5. Прочетете откъса от приказката „Сне-
жанка и седемте джуджета“. Извадете фор-
мите на минало неопределено време. Обяс-
нете кое е наложило употребата им.

Притъмняло съвсем и дошли стопаните 
на къщурката – седем джуджета, които копа-
ели руда в планината. Запалили седемте си 
свещички, в къщурката светнало и те позна-
ли, че някой е влизал, защото не всичко било 
наредено така, както го оставили.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ
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МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

1. СЪЩНОСТ

Какво действие
представят подчертаните 
глаголни форми спрямо
момента на говорене?

Кога са се породили
чувствата в сърцето на 
граф Доринкорт – преди 
действията, отбелязани 
с подчертаните глаголни 
форми, или след тях?
Направете извод  – предхо-
ден или предстоящ е този
определен минал момент?

Какви познати лични и
нелични глаголни форми
откривате в
подчертаните думи?

Сравнете своите
наблюдения с изводите в 
първа точка на урочната 
статия.

Невъзможно е да се опишат чувствата, които се породи-
ха в сърцето на граф Доринкорт. Той беше обиколил голяма 
част от света. Бе видял много неща, но сега нещо съвсем 
ново се изпречваше пред него, нещо, което му отнемаше 
дъха и го вълнуваше по необикновен начин. Никога не се 
беше занимавал много с деца, защото винаги беше зает със 
собствените си работи. Момчетата той винаги бе считал за 
малки, опърничави зверчета, себелюбиви, лакоми и буйни, 
които трябва да се държат под строг надзор. Той се бе разпо-
редил да доведат внука му, за да задоволи славолюбието си.

Из „Малкият лорд Фаунтлерой“
от Франсис Бърнет 

Подчертаните глаголни форми представят 
минали действия спрямо момента на говоре-
не. Те са обаче предходни спрямо определен 
минал момент – закъснялата среща на графа 
с внука му, която събужда непознати чувства. 
Тези глаголни форми са сложни, тъй като се 
състоят от една лична и една нелична глагол-
на форма. И двете са ви познати – минало 
време на спомагателния глагол съм и минало 
свършено деятелно причастие от спрегаемия 
глагол. Заедно образуват формата на минало 
предварително време.

ММ МГ
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МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ 
представя:
● минали действия, които са извърше-
ни преди определен минал ориентацио-
нен момент;
● последователни действия, които се 
схващат като подалечни от момента на 
говорене;
● възможност да се изразят някои ню-
анси на мисълта – деликатност, учти-
вост, досещане, да се подчертае неосъ-
ществеността на действията.

● Формите са сложни;
● първата част е спомагателният гла-
гол съм в минало несвършено време;
● втората част е миналото свършено де-
ятелно причастие от спрегаемия глагол;
● формите за ед.ч. се менят и по род.

● Кратките местоименни форми стоят 
между двете части на сложната глагол-
на форма.
● Същото се отнася и за въпросителната 
частица ли.
● Чрез формите на минало предварител-
но време може да се акцентува върху са-
мото действие или върху състоянието на 
предмета.

Всички участници се бяха запознали вече с 
регламента на олимпиадата.
Светът сякаш беше потънал в ледена прегръдка.
С очи се питаха бяха ли се виждали преди 
срещата.
Да бяха дошли по-рано на автогарата!
Бяха ли подготвили всички документи?

2. ОБРАЗУВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА МИНАЛО
    ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

Ед.ч. 1 л. аз бях чел бях чела бях чело
 2 л. ти беше чел беше чела беше чело
 3 л. той беше чел беше чела беше чело
Мн.ч. 1 л. бяхме чели
 2 л. бяхте чели
 3 л. бяха чели

Ед.ч. 1 л. аз бях тичал бях тичала бях тичало
 2 л. ти бе тичал бе тичала бе тичало
 3 л. той бе тичал бе тичала бе тичало
Мн.ч. 1 л. бяхме тичали
 2 л. бяхте тичали
 3 л. бяха тичали

Зад. 1. Спрегнете глаголите пея, уча, раз
глеждам в минало предварително време.

Подпомагайте се с въпроса Какво беше пра-
вил/направил?
От поредицата глаголни форми извадете 
само формите в минало предварително 
време: съм видял, ще видим, са видели, 
бяхте видели, бе видяло, е видяла, видяхте.
Споделете устно аргументите си!

3. ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА
    МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ В 
    ИЗРЕЧЕНИЯТА

Комисията беше му съобщила за резултатите.
Непознатият беше му го показал вече.
Всички бяха се скрили от дъжда.
Бяхте ли ходили на излет в планината?
Устните му бяха се слепнали от напрежение 
и несигурност.
Бяха се спускали по тази писта.

ЗНАЯ, че минало предварително време 
представя минали действия, извършени 
преди минал ориентационен момент.
МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.
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1. Препишете изреченията, като изпишете 
правилната форма за минало предвари-
телно време на глагола, поставен в скоби.

Децата (се убедя), че ще бъдат щастливи в бя-
лата къща.
Робърт обаче (занемея) от възторг при вида на 
този предводител.
Отдавна старата жена не (виждам) внуците си.
Лицето му (застина) в страшна гримаса.

2. Прочетете текста и определете основно-
то глаголно време в него. Открийте и упот
ребените други глаголни времена. Тълку-
вайте какво е наложило използването им.

Вратата се отвори от само себе си и вятъ-
рът блъсна Ленхен вътре. Тя се запрепъва по 
няколкото стъпала, които водеха към сутере-
на, и когато стигна долу, едва не се хлъзна, за-
щото стоеше върху гладък като огледало лед.

езерото, което ѝ беше познато от първото 
посещение, и сега беше тук, но бе замръзна-
ло. И лодката беше там, но стоеше неподвиж-
но. Тук беше зима и наоколо всичко бе потъ-
нало в сняг.

Из „Училище за вълшебства и
други истории“ от Михаел Енде

● Направете морфологичен разбор на под-
чертаните глаголни форми.

ДА УПРАЖНИМ!

● Кои глаголни времена със сложни гла-
голни форми разпознавате? 

4. Извадете глаголите от текста в две коло-
ни според това дали са със сложни глагол-
ни форми, или не.

Закусих с апетит. Ханс бе приготвил вкус-
на закуска; сега той имаше на разположение 
вода и огън, така че можеше да разнообразя-
ва храната. За десерт Ханс поднесе по чаша 
кафе. Трябва да призная, че никога това питие 
не ми се е виждало по-приятно.

Из „Пътешествие до центъра на земята“
от Жул Верн

5. Опишете как изглежда в спомените ви 
човек, който е преживял пред вас силна 
уплаха или пък сте го наблюдавали след 
участие в някаква спортна надпревара.

3. Изберете подходящото изречение, ако ис-
кате да изразите:

1) скромност и деликатност в общуването;
2) подсещане;
3) желание, насочено към минал момент.

А) Да бях почакал малко снощи, щях да раз-
бера по-бързо резултатите.
Б) Къде беше видял подобни маратонки?
В) Извинете, бяхме се уговорили днес да пре-
дадете проектите.
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ДА УПРАЖНИМ!

До днес Самуил като че ли не е виждал 
нищетата. Влизал е той в бедняшки хижи, 
срещал е сакати и просяци, превземал е кре-
пост, в която хората се ядат един други. Ала 
за пръв път той слиза при нищетата.

Из „Змай“ от Антон Дончев
 

8. Колко форми на минало предварително 
време има в откъса от романа „Приключе-
нията на Том Сойер“ от Марк Твен?

Когато Том се събуди, Сид се беше вече 
облякъл и излязъл. По светлината на слънце-
то Том разбра, че е късно. Това го изплаши. 
Защо не бяха го събудили? Защо не бяха му 
се скарали, както ставаше обикновено при та-
кива случаи? Сърцето му се изпълни с мрач-
ни предчувствия. След пет минути той вече 
беше облечен и слезе долу сънен и разнеби-
тен. Всички седяха около масата, въпреки че 
бяха свършили закуската си.

А) четири        Б) пет        В) шест       Г) седем
 
● За да преброите формите вярно, не забравяй-
те, че ако две форми на минало предварително 
време следват една след друга, спомагателни-
ят глагол пред втората може да се изпуска.

граф – титла на немски или руски благородник.
опърничав – който се противопоставя на 
всеки; опак, несговорен, своенравен.
себелюбив – който обича изключително себе 
си; самолюбив.
надзор – 1. Надзираване, наглеждане, грижа 
за нещо; 2. Орган за наблюдение на нещо. 
Който надзирава, който упражнява надзор.
славолюбие – ламтеж за слава.
предводител – който предвожда, водач, вожд.
сутерен – подземен или полуподземен етаж.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

6. Извадете формите за минало предвари-
телно време от откъса. Преразкажете го от 
името на неутрален разказвач. С кое време 
заменихте формите на минало предвари-
телно време? Защо?

Денят – най-горещият досега за лятото 
– вече отминаваше и големите четвъртити 
къщи по улица „Привит Драйв“ тънеха в сън-
лива тишина. Обикновено лъснати до бля-
сък, колите стояха целите в прах, а доскоро 
изумруденозелените морави бяха пожълтели 
и изсъхнали: заради сушата бяха забранили 
пръскачките. Лишени от обичайните си зани-
мания – да мият автомобилите си и да косят 
тревата, жителите на „Привит Драйв“ се бяха 
скрили на сянка в прохладните къщи и бяха 
разтворили прозорците с надеждата да при-
мамят ветреца, какъвто всъщност нямаше. 
Навън беше останало само поотраснало мом-
че, което лежеше по гръб в една от цветните 
лехи на номер четири.

Из „Хари Потър и Орденът на феникса“
от Джоан Роулинг

7. Прочетете откъса. В кое време са преоб-
ладаващите глаголни форми? Заменете ги 
с форми за минало предварително време. 
Как ще се отрази промяната им на остана-
лите глаголи в текста?

● Коментирайте кое е наложило употреба-
та на минало предварително време, ако сте 
открили в текста си такива форми.
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БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

1. СЪЩНОСТ

Какво действие представят 
подчертаните глаголни 
форми спрямо момента на 
говорене?

За какви действия мисли 
героят спрямо миналия ори-
ентационен момент,
за който се съобщава в
момента на говорене – 
предходни или предстоящи?

Защо подчертаните думи 
са сложни глаголни форми?

Сравнете своите
наблюдения с изводите в 
първа точка на урочната 
статия.

Спокоен и ленив се простира византийският лагер. 
Дори в мигове на най-кървавите схватки по крепостната 
стена, там назад, други византийци ходят нагоре-надолу 
или само гледат към крепостта, а някои дори не обръщат 
поглед. Ако овчарчето беше виждало море, то щеше да си 
спомни за вълните, които се разбиват в брега, и за далечна-
та шир зад тях, която лежи равнодушна и безметежна.

Тоя лагер щеше да помете то със своята войска. И лъж-
ливата леност на звяра, уверен в победата си, щеше да се 
превърне в ужас. Те щяха да тичат и да умират с лице към 
земята, а то щеше да върви през лагера им, напред към об-
садената крепост, по чиито зидове ликуват умиращите от 
жажда бойци.

Из „Предводителят на невидимата войска“
от Антон Дончев

Подчертаните глаголни форми представят 
минали действия спрямо момента на говоре-
не. Те са обаче предстоящи спрямо опреде-
лен минал момент – изправеното момче пред 
вражеския лагер. Тези глаголни форми са 
сложни, тъй като се състоят от повече от една 
глаголна форма. Първата е форма на глагола
ща + да + сегашно време от спрегаемия гла-
гол. Заедно образуват формата на бъдеще вре-
ме в миналото.

ММ МГ
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БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО представя:
● минали действия, които са предстоящи спрямо определен минал ориентационен мо-
мент;
● възможност да се изразят някои нюанси на мисълта – предположителност, припом-
няне, досещане, да се подчертае неосъществеността на действията.

● Формите са сложни;
● първата част на формата е спомага-
телният глагол ща в минало несвърше-
но време;
● втората част на формата е да;
● третата част е формата за сегашно вре
ме на спрегаемия глагол.
Отрицателните форми се образуват, 
като вместо ща се използва минало нес-
вършено време на няма.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА БЪДЕЩЕ
    ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

Зад. 1. Спрегнете глаголите тръгна, бродя, 
усещам в бъдеще време в миналото.

Подпомагайте се с въпроса Какво щеше да 
прави/направи? 
От поредицата глаголни форми извадете 
само формите за бъдеще време в миналото: 
съм обичал, ще обичам, сте обичали, бяхте 
обичали, щеше да обича, е обичало, обича-
ше, щяха да обичат, щяхме да обичаме.
Споделете устно аргументите си!

Запишете отрицателните форми за бъде-
ще време в миналото от глаголите тръгна, 
бродя, усещам.

Ед.ч. 1 л. аз щях да търся
 2 л. ти щеше да търсиш
 3 л. той щеше да търси
Мн.ч. 1 л. ние щяхме да търсим
 2 л. вие щяхте да търсите
 3 л. те щяха да търсят

Ед.ч. 1 л. аз щях да разследвам
 2 л. ти щеше да разследваш
 3 л. той щеше да разследва
Мн.ч. 1 л. ние щяхме да разследваме
 2 л. вие щяхте да  разследвате
 3 л. те щяха да разследват

Ед.ч. 1 л. аз нямаше да разследвам
 2 л. ти нямаше да разследваш
 3 л. той нямаше да разследва
Мн.ч. 1 л. ние нямаше да разследваме
 2 л. вие нямаше да  разследвате
 3 л. те нямаше да разследват

ЗНАЯ, че бъдеще време в миналото пред-
ставя минали действия, които са предстоя-
щи спрямо минал ориентационен момент.
МОГА да образувам и употребявам пра-
вилно формите му.
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1. Препишете изреченията, като изпишете 
правилната форма за бъдеще време в ми-
налото на глагола, поставен в скоби.

На следващия ден аз (споделя) историята си.
Утре (започна) нова глава от живота му.
Всички (участвам) в маратона, посветен на 
празника на града.
Ние (празнувам) победата му.

2. Направете морфологичен разбор на гла-
голите, употребени в следващите изрече-
ния.

Все още се чудеше за цвета на роклята, с коя-
то щеше да пътува.
Тя като че носеше атмосферата на нещата, 
които щяха да се случат.
Малкият дом не беше се наситил все още на 
мечти и смях, на радостта от живота. Малки-
ят каменен дом щеше да посреща бъдещите 
лета.

● До какъв извод стигате за съвместната 
употреба на глаголните времена? 

3. Изберете подходящото изречение, ако ис-
кате да изразите:

1) отсянка на предположителност;
2) подсещане, припомняне;
3) несигурност в осъществяване на действи-
ята;
4) неосъществени действия.

А) Ти май щеше да ме чакаш пред входа?
Б) Ако ханът стоеше, тук ли щеше да ме на-
мериш?
В) Щяхме да се качваме на лифта, но имаше 
вятър и се отказахме.
Г) Хубаво щяхме да се наредим!

ДА УПРАЖНИМ!

4. Колко глаголни форми за бъдеще време 
в миналото съдържа текстът?

Чудеше се дали синът ѝ щеше да я предупре-
ди, ако се беше сетил, дали щеше да я утеши, 
или щеше да се притеснява замисленото при-
ключение да не се провали.

А) две         Б) три         В) четири         Г) пет

5. Съставете три изречения по модела 
Ако____, то____, като се опитате да изка-
жете някои свои желания или житейски 
наблюдения. Коментирайте какви глагол-
ни времена сте използвали и защо.

Ако бях                             , щях да…

6. В кой ред има форма на бъдеще време в 
миналото?

А) Обвинението не е представило нужните 
доказателства.
Б) Никой нямаше да разкаже за случилото се 
в гората.
В) Даяна беше пристъпила в един нов свят и 
беше затворила някаква врата зад себе си.
Г) Този спортист е направил много за жите-
лите на града.
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ДА УПРАЖНИМ!

Глаголни времена, които се използват в 
плана на миналото
За предаване на:
● основните събития от случката – минало 
 свършено време;
● описания или допълнителни действия – ми-
 нало несвършено време; 
● предхождащи събития – минало предвари- 
 телно време;
● бъдещи събития – бъдеще време в мина-
 лото.

7. Кое твърдение НЕ е вярно за изречение-
то Змая беше виждал много боляри и срещу 
тях щеше да размахва меча си?

А) Използваните глаголни времена са със 
сложни глаголни форми.
Б) Първото сказуемо е изразено с глагол в ми-
нало неопределено време.
В) Второто сказуемо е изразено с глагол в бъ-
деще време в миналото.
Г) едно от сказуемите е изразено с глагол в 
минало предварително време.

8. В кое изречение има форма за минало 
неопределено време?

А) Баба най-неочаквано се бе затворила на-
пълно в себе си.
Б) Моите приятели често са пътували до Пер-
перикон.
В) Вчера щяхме да планираме излета в пла-
нината.
Г) Всички вдигнахме ръце и се развикахме.

9. В кое изречение има форма за минало 
предварително време?

А) Най-рано е станал водачът, следвайки за-
дълженията си.
Б) Родителите му нямаше да разрешат учас-
тие в такова опасно начинание.
В) Спомените му за тези трудни дни извед-
нъж се бяха върнали.
Г) Гостите щяха да се насладят на богато про-
грама с акробатически номера. ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

схватка – въоръжено стълкновение, сбиване
безметежен – прил. несмущаван, тих, споко-
ен
леност – липса на обич към работа, мързел
равнодушен – 1. Който е със спокоен, нераз-
вълнуван дух; безучастен, хладен;
2. Който не изпитва влечение, няма интерес 
към нищо или някого.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ
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Т.1

Т.2

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ:
УПОТРЕБА НА ПРИЧАСТИЯ И СЛОЖНИ ГЛАГОЛНИ
ВРЕМЕНА В РЕЧТА

Извърнат към искрящото вечерно небе, 
Хари притвори очи точно когато водещият на 
новините оповести:

– И накрая, това лято папагалът Пако е 
изнамерил нов начин да се поразхлади. Пако, 
обитател на „Петте пера“ в Барнсли, се е нау-
чил да кара водни ски! Мери Доркинс го по-
сети, за да научи още подробности.

Хари отвори очи. Щом бяха стигнали до 
папагалите, каращи водни ски, значи вече ня-
маше да чуе нищо, което си заслужава. Пре-
търколи се внимателно и застана на четири 
крака, готов да пропълзи и да се измъкне от 
лехата под прозореца.

Беше се придвижил едва четири-пет сан-
тиметра, когато едно след друго се случиха 
няколко неща.

Из „Хари Потър и Орденът на 
феникса“от Джоан Роулинг

Прочетете текста и изпълнете задачи 1  5.

1. Препишете изречение от текста, в което 
има употребени три причастия. Направете 
им морфологичен разбор.

2. Включете причастието, което изпълнява 
службата на подлог в него, в свои изрече-
ния, където да е:

1) определение;
2) допълнение.

3. Направете морфологичен разбор на гла-
голите, употребени в оцветения пасаж.

4. Препишете глаголите, които представят 
действията на папагала Пако. Кое време 
със сложни глаголни форми разпознавате? 
Кое е наложило употребата му?

5. Ако трябва да продължите текста и да 
разкажете какви неща са се случили, кое 
глаголно време ще използвате? Защо?

Прочетете текста и изпълнете задачи 6  8.

Децата поеха надолу и се намериха в една 
голяма сводеста постройка, а огромните вра-
ти бяха затворени и залостени. Имаше един 
прозорец в малка стая в дъното на кръглата 
кула, в която се виеха стълбите, и той бе доста 
по-голям от другите, а като погледнаха през 
него, видяха, че подвижният мост бе вдигнат, 
решетката на портала бе спусната, а крепост-
ният ров изглеждаше много широк и дълбок. 
Срещу голямата врата, водеща към рова, има-
ше друга голяма врата с малка, вградена в нея 
портичка.

Из „Пет деца и То“ от Едит Несбит

6. Колко на брой са употребените причас-
тия в текста? Определете вида им и ги 
включете в свои примери.

7. От три глагола в текста образувайте де-
епричастия, след като първо сте записали 
основната форма на избраните глаголи. 
Включете деепричастията в свои изрече-
ния и предложете и другите възможности 
да се изрази същото съдържание.

8. Коя дума в откъса съдържа променли-
во Я? Докажете.



9. Героите в двата текста погоре са деца. 
Кое според вас сближава погледа им към 
света? Запишете становището си в текст с 
обем до 5 изречения.

10. Разкажете свое приключение на не
познато място. Припомнете си усещания-
та си, предметите, които са ви направили 
найсилно впечатление. Коментирайте из-
бора на глаголни времена.

11. Преразкажете следващия текст от име-
то на момчето. После се опитайте да фор-
мулирате голямото му послание като девиз.

Момчето замислено разпъва на масата 
металната плетка.

– А какво ще стане, ако защитата се пра-
ви не от халки, а от метални пластинки? Така 
сигурно ще бъде по-надеждна, а? – пита то.

– Да, по-надеждна ще е – съгласява се 
калфата – и има такива доспехи, които вместо 
от халки са направени от стоманени люспи, 
пришити върху кожа, само дето те са ужасно 
тежки.

– Не, не става дума за това – пламенно 
заговаря момчето. – Та нали ние ковем шле-
мовете от големи пластини и те стават като 
тенджера. Защо да не изковем и доспехи като 
тръби за ръцете и краката с кукички и закоп-
чалки, ето като на това сандъче? Тогава ника-
къв меч или моргенщер (гъвкав боздуган „ут-
ринна звезда“) няма да може да пробие тези 
доспехи и рицарят в тях няма да има от какво 
да се страхува.

– Ама ти си бил голям фантазьор! – при-
смива му се калфата. – Ако можеше да се на-
прави това, отдавна някой да го беше напра-
вил... – и презрително прихва да се смее. – Ти 
една ризница още не си изплел, а хвърчиш в 
облаците... Я хайде, залавяй се за работа!

Момчето не отвръща нищо, понеже жи-
вотът го е научил да не спори с големите. В 
работилницата отново започват да отекват 
ударите на чука и подрънкването на метални 
брънки.

Всичко е уж както преди, но за нас е ясно, 
че заедно сме станали свидетели на раждане-
то на нова идея, на ново техническо решение. 
Когато всички казват, че това „така не се пра-
ви“, все... се намира някой, който не смята 
така, и точно той прави откритие!

Из „Рицари“ от Вячеслав Шпаковски

ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА

1. Препишете текста, като отстраните 
грешните твърдения.

Изучените причастия тази година са минало 
деятелно и сегашно страдателно. Деепричас-
тието също е нелична глаголна форма, която 
се изменя по род и число. Другите две при-
частия имат характерни черти както на гла-
гол, така и на наречие.
Миналото свършено причастие е част от фор-
мата на бъдеще време в миналото. Общото 
между минало неопределено време и минало 
предварително време е, че сложната им фор-
ма съдържа минало несвършено време на гла-
гола съм.
При всички причастия в множествено число 
има преглас на я в е.

2. Прочетете пословиците подолу. Те зву-
чат странно, объркващо. Опитайте се да 
възстановите правилния им вид. Какви 
глаголни времена са използвани? Може ли 
да се заменят с други, без да се наруши зву-
ченето им като безспорна истина? Защо?

Който не е изпитал дружбата, не забравя.
Който е пострадал, той не е живял.
Ако бог бе дал на бивола крила, на земята 
щеше да цари винаги мир.
Ако не съществуваха понятията мое и твое, 
той щеше да разруши всички къщи.
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НАУЧИХ КАКВО СА:

Звукови промени в думата. Променливо я 

Сегашно деятелно причастие 

Минало страдателно причастие 

Деепричастие 

Минало неопределено време 

Минало предварително време 

Бъдеще време в миналото 
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ЕЗИКОВИ 
ЕДИНИЦИ:

ИЗРЕЧЕНИЕ

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: 



96

ІV. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ: ИЗРЕЧЕНИЕ

„Хубаво си, отечество мое! Не ще се ни-
кога нагледам на божествената хубост на тво-
ята природа. Само твоят образ, мил и вели-
чествен, стои неизгладим в душата ми, която 
те люби, милува и слави. Малко ли пъти съм 
се катерил по твоите гигантски планини и 
съм се чудил и дивил на твоите гори и поля, 
и райски картини! И колчем ги пак видя, като 
че то е първи път, аз се възхищавам от тях и 
душата ми се обръща на лира и иска да пее.“ 

Иван Вазов

Т.1

Т.2 Министерството на туризма официално 
представи графичните проекти за ново турис-
тическо лого на България. В професионалното 
жури влизат представители на медиите, бизне-
са, маркетинга и туризма и се състои от 15 чле-
нове. То разгледа общо 183 получени предло-
жения, но избра само седем и те продължават 
в следващия етап от конкурса. Класираните 
из ображения отговарят на зададените техни-
чески и художествени критерии и съдържат 
важни за родината ни символи – слънце, роза, 
земя, планини. Одобрените 7 лога ще бъдат 
изложени в продължение на една седмица в 
сградата на Министерството на туризма и все-
ки желаещ ще ги види отблизо. 

(Из печата)
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ІV. ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ: ИЗРЕЧЕНИЕ Т.3 България се намира на границата между 
Южна и Източна Европа, в източната част на 
Балканския полуостров. Освен континентал-
ната част България притежава 62 острова. В 
р. Дунав по-големите се наричат Белене, Коз-
лодуй, Вардим, а по-малките острови се на-
мират в Черно море – Св. Иван, Св. Кирик, 
Св. Анастасия и други. 

Югозападната част на страната има по-
силно изразен планински характер, ярко се 
открояват планините Рила и Пирин, а на из-
ток са по-ниските, но по-обширни Родопи.

(Из пътеводител)

1.	 За	кой	вид	общуване	са	характерни
	 трите	текста?
2.	 Кой	текст	притежава	признаците	на	на-
	 учния	текст?	Посочете	ги.

3.	 Съставете	обява	за	конкурс,	използвай-
	 ки	информацията	от	Текст	2.
4.	 Кой	от	символите,	изобразен	в	предло-
	 женията	за	лого	на	България,	присъства
	 като	образ	и	обект	в	другите	текстове?

Като	използвате	текстовете:

Дайте примери за просто изречение в трите 
текста.

Направете синтактичен анализ на второто из-
речение в Текст 1.

Структурата на простото изречение

Главните и второстепенните части на прос-
тото изречение

Синтактичен анализ на просто изречение

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. Кои части на простото изречение са ед-
 нородни части.
2. Какви са видовете изречения по състав.
3. Как да разпознавам сложното изречение.
4. Кои са начините на свързване на прости-
 те изречения в сложно съчинено изречение.

5. Кое изречение е сложно съчинено.
6. Как да откривам и редактирам грешки-
 те в пунктуацията на еднородните части
 и сложното съчинено изречение.
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ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ.
ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ
1. ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

Кое изречение определяме 
като просто?

Направете синтактичен 
анализ на първите три
изречения в текста.

Кои са второстепенните 
части в тях?

Каква служба изпълняват 
подчертаните думи?

Групата на медните духови инструменти включва ос-
новно тромпет, валдхорна, тромбон и туба. Те са изработе-
ни от метал. Имат ясен, бляскав и могъщ тембър. 

Кавалът принадлежи към групата на дървените ду-
хови инструменти. Оркестри и ансамбли го използват като 
солов инструмент. Среща се в Тракия, Лудогорието и Доб-
руджа. В Тракия се свири също на гъдулка и тъпан. 

Из учебник по музика

Еднородните	части	в	простото	изречение	
трябва	да:
•	отговарят	на	един	и	същи	въпрос;
•	изпълняват	една	и	съща	служба;
•	поясняват	една	и	съща	дума;
•	поясняват	думата	по	един	и	същи	начин.

1.	 изр. – тромпет, валдхорна, тромбон и 
туба изпълняват служба на допълнение – 
Какво/Що включва? Изброяват се обекти.
3.	 изр. – ясен, бляскав и могъщ изпълняват 
служба на определение – Какъв тембър?
Изреждат се качествени признаци.

Подлогът и второстепенните части в просто-
то изречение може да бъдат изразени с повече 
от една дума. Тогава те са еднородни части.

Имат ясен, бляскав и могъщ тембър.
Какъв тембър? – ясен
Какъв тембър? – бляскав
Какъв тембър? – могъщ
Трите прилагателни имена са определения и 
поясняват думата тембър. Назовават качест-
во на съществителното име тембър, т.е. пояс-
няват го по еднакъв начин.

Определенията медните духови (инструмен-
ти) и дървените духови (инструменти) не са 
еднородни части. Те отговарят на един и същи 
въпрос, изпълняват еднаква служба в изрече-
нието, поясняват една дума. Какви инструмен-
ти? – медни – определение към инструменти; 
Какви инструменти? – духови – определение 
към инструменти, но не поясняват по еднакъв 
начин определяемата дума – определенията 
медни и дървени показват материала, от който 
са направени инструментите, а определението 
духови – начина на звукоизвличане.

Зад.	 1.	 Потърсете	 още	 еднородни	 части	 в	
текста.	Направете	синтактичен	разбор,	за	
да	определите	вида	им.
•	 Посочете	 термините,	 които	 опреде-
лят	научната	област.
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ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ.
ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ

2. ВИДОВЕ ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ

Зад.	2.	Открийте	еднородните	части.	Опреде-
лете	синтактичната	им	служба	в	изречението.

И булки и моми, и мъже и жени, и майки се 
стекоха на Пенкината нива ужасени. 

Елин Пелин, „По жътва“

Над селото и по околията се бе застояла 
страшна суша, която изпосуши кладенци и 
извори. Животворящата и бъблива селска ре-
чица, която извира изпод големите каменни 
чуки над сами селото, почна да намалява и да 
съхне. 

Елин Пелин, „Ветрената мелница“

•	 Направете	 извод	 за	 това	 кои	 главни	 и	
второстепенни	части	могат	да	бъдат	едно-
родни	части.

Еднородните части могат да бъдат еднородни 
подлози (И булки и моми, и мъже и жени, и 
майки...), еднородни определения (животво-
ряща и бъблива), еднородни допълнения (кла-
денци и извори), еднородни обстоятелствени 
пояснения (над селото и по околията). 

Еднородни	части	могат	да	бъдат:
•	подлозите;
•	второстепенните	части.
Сказуемите	 не	 могат	 да	 бъдат	 еднородни	
части.

Ако	преди	еднородните	части	има	обобща-
ваща	дума,	след	нея	се	пише	тире	или	дво-
еточие.
Ако	обобщаващата	дума	е	след	еднородни-
те	части,	пред	нея	пишем	само	тире.

Еднородните	части	се	свързват:
•	безсъюзно	(отделят	се	със	запетая);
•	със	съюзите	и,	или,	пред	които	не	се	пише	
запетая,	освен	ако	не	са	повторени;
•	със	съюзите	а,	та,	па,	ала,	ама,	но,	пред	
които	се	пише	запетая.
•	 с	 двойките	 съюзи	 ту/ту,	 ни/ни,	 нито/
нито,	 не само/но и,	 както/така и	 и	 др.,	
като	пред	втория	се	пише	запетая.

Зад.	3.	Еднородните	части	могат	да	бъдат	и	
цели	изрази.	Открийте	ги	в	стихотворението	
на	Донка	Кацарева	и	ги	определете	по	вид.

Родината започва от бащиния дом,
от ласката на майчините песни,
от дядовата пушка, прадядовия кон,
от бабините приказки чудесни. 

Зад.	4.	Защо	определенията	големите камен-
ни	 (чуки)	от	последното	изречение	в	зад.	2.	
не	са	еднородни	части?

Зад.	5.	Съставете	изречения,	като	употреби-
те	различни	по	вид	еднородни	части.

3. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ УПОТРЕБА НА
    ЕДНОРОДНИТЕ ЧАСТИ  

Зад.	6.	В	Текст	2	на	стр.	96	открийте	еднород-
ните	части.	Как	са	отделени?	Защо	след	ду-
мата	символи	има	тире?
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Проверяваме	дали	да	пишем	запетая	между	
две	определения,	като	поставим	съюза	И.	Ако	
употребата	 му	 е	 уместна	 –	 пишем	 запетая,	
в	противен	случай	не	пишем.	(бели, червени 
рози – бели и червени рози; бяла копринена 
риза – неуместно: бяла и копринена риза)

Зад.	 7.	 Препишете	 стиховете	 и	 поставете	
необходимите	пунктуационни	знаци.	Обос-
новете	се.

Ти сбираш в едно всички блага и дарове
хляб свила рози нектар цветя и плодове...

(Иван Вазов,
„Отечество любезно, как хубаво си ти“)

ЗНАЯ	кои	части	са	еднородни	и	каква	служ-
ба	в	изречението	изпълняват.

МОГА	да	определям	вида	на	еднородните	
части	и	да	ги	употребявам	в	собствен	текст.	
Редактирам	грешки	в	пунктуацията	им.

1.	Кое	твърдение	е	вярно?

А) Еднородни части могат да са всички части
на простото изречение.
Б)	Еднородните части могат да са главните 
части на изречението.
В)	Еднородните части могат да са подлози в 
изречението.
Г)	 Еднородните части нямат синтактична 
служба.

2.	Кое	твърдение	НЕ	е	вярно?

А)	Еднородните части поясняват една и съща 
дума в простото изречение.
Б)	 Еднородните части отговарят на един и 
същи въпрос.
В)	Еднородните части могат да са сказуеми в 
изречението.
Г)	 Еднородните части изпълняват една и 
съща служба в простото изречение.

3.	В	кой	ред	има	еднородни	части?

А)	Всеки източник на ток преобразува няка-
къв вид енергия в електроенергия.
Б)	В проводниците част от електроните из-
вършват непрекъснато хаотично движение.
В)	Единиците за дължина са милиметър, сан-
тиметър, метър, километър.
Г)	Потребителите преобразуват електроенер-
гията в някакъв друг вид енергия.

ДА УПРАЖНИМ!

4.	 В	 кой	 ред	 е	 употребена	 обобщаваща	
дума?

А)	Кислородът е безцветен газ без мирис и 
вкус, с температура на кипене 182,9°С.
Б)	Кислород съдържат и много неорганични 
съединения, които са съставна част от черуп-
ки, зъби и кости.
В)	Експертите твърдят, че липсата на кислород 
в клетките води до здравословни проблеми.
Г)	Въздухът е смес от различни газове – кис-
лород, азот, аргон и др.

5.	 В	 кой	 ред	 е	 допусната	 пунктуационна	
грешка?

А)	Нека да помислим, пък все ще решим нещо.
Б)	Или трябваше да бяга или да се крие, но не 
можеше повече да остане тук.
В)	Той вървеше и говореше по телефона, а ку-
чето подскачаше около него.
Г)	Мащехата попитала отново огледалото, ала 
то отвърнало същото.

6.	В	кой	ред	НЕ	са	употребени	еднородни	
допълнения?

А)	Никой не гледаше ни дъжд, ни кал, ни сняг, 
ни студ.
Б)	Тя излъчваше сила и увереност.
В)	Рисуваше своите картини с бои и с пастели.
Г)	Вечер семейството се събираше около го-
лямата дървена маса.
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ДА УПРАЖНИМ!

7.	 Препишете	 изреченията	 с	 еднородни	
части	от	Текст	3	на	стр.	97.	

●	По	какъв	начин	определихте	кои	са	едно-
родните	части?
●	Посочете	обобщаващите	думи.	Обяснете	
пунктуацията	им.

8.	 Допишете	 изреченията	 така,	 че	 да	
употребите	еднородни	части.

В небето полетяха ,  и  балони. 
–  , ,  и  цветя обкичваха порт-
рета на двамата солунски братя. – Обичам да 
летувам на  и . – Зимата карам  и 

, а лятото събирам в гората , ,  и
. – В свободното си време тренирам ту 
, ту . – Третият брат бил  , но .

Образец:	В небето полетяха бели, зелени и 
червени балони.

9.	 Съставете	 изречения,	 като	 употребите	
еднородните	 части	 четка и молив;	 села и 
градове;	радостен и щастлив	като	подлози,	
определения,	допълнения	и	обстоятелстве-
ни	пояснения.

●	Употребете	еднородните	части	в	повече	от	
една	синтактична	служба,	където	е	възможно.

10.	 Препишете	 изреченията	 и	 правилно	
поставете	 пропуснатите	 пунктуационни	
зна	ци.	Къде	може	да	сгрешите?	Защо?	

Големите океански вълни се разбиваха 
яростно безмилостно свирепо в носа на ко-
раба. – Над житните ниви изведнъж се из-
сипаха птици гарги свраки скорци врабци. 
– Куриерите донесоха помагала сборници 
книги всички необходими пособия. – Ятото 
от жерави се понесе бавно спокойно и плавно 
над заскрежената гора. – Гледах ту небето ту 
капките кръв върху снега. – Нито болка нито 
радост се изписа върху лицето му. 

11.	Открийте	еднородните	части	и	опреде-
лете	синтактичната	им	служба.

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Иван Вазов, 
„Отечество любезно, как хубаво си ти“

12.	 Редактирайте	 пунктуацията	 на	 едно-
родните	части.

Разделиха снопите на четири дяла, един 
за Божан – друг за Петър – трети за Павел, а 
четвърти за него самия. 

Елин Пелин, „Гераците“
В единия сандък сложих хранителни 

продукти, ориз, сухари, три пити холандско 
сирене, пет големи къса сушено козе месо, и 
остатъците от ечемика. 

Даниел Дефо, „Робинзон Крузо“

Ако определенията не са еднородни части, 
при необходимост се членува само първото 
определение: Тихият пролетен дъжд звънна 
над моята стряха.
Ако определенията са еднородни части, всич-
ки се членуват: Българският, руският и пол-
ският език са от едно езиково семейство.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

Разделете	се	на	екипи,	влезте	в	ролята	на	
изследователи	и	напишете	характеристика	
на	Северна	Америка	–	релеф,	 географско	
положение,	климат,	като	употребите	едно-
родни	части.	Използвайте	различни	източ-
ници.	Представете	своя	проект	по	интере-
сен	начин.
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ИЗРЕЧЕНИЯ.
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО СЪСТАВ
1. ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО СЪСТАВ

Открийте простите
изречения в текста.

Посочете изреченията, в 
които има повече от едно 
сказуемо.

От колко прости изречения 
се състои първото 
изречение в текста?

...Вали, вали, вали – напои хубаво майката земя, па дух-
на тих ветрец, очисти небето и пекна топло есенно слънце. 
Засъхнаха нивята. 

Боне Крайненецът впрегна пак Сивушка и Белчо и 
тръгна след ралото. Нивата му е в един хубав широк валог. 
(...) Земята е изпръхнала и се рони като захар. Той размаха 
копралята и извика: 

– Дее, хайде, братя! 
...И ето че се редят бразда, две, три – леха... Тъжното 

лице на Боне се разведри малко. Той забрави немотията и 
си подсвирна с уста.

Елин Пелин, „На браздата“

Изреченията могат да бъдат прости и сложни 
по своя състав. Това зависи от броя на сказу-
емите в изречението.
В изречението Вали, вали, вали – напои хубаво 
майката земя, па духна тих ветрец, очисти 
небето и пекна топло есенно слънце има се-
дем	сказуеми – вали, вали, вали, напои, духна, 
очисти, пекна. Това означава, че в изречение-
то има седем прости изречения. Такова изре-
чение наричаме сложно.

Образец: Боне Крайненецът впрегна пак Си-
вушка и Белчо и тръгна след ралото. В изре-
чението има две сказуеми – впрегна и тръгна. 
Изречението е сложно и се състои от две прос-
ти изречения – Боне Крайненецът впрегна пак 
Сивушка и Белчо. Тръгна след ралото.

По	 състав	 изреченията	 са	 прости	 и	
сложни.
●	Просто изречение	е	това,	в	което	има	
едно	сказуемо.	
●	 Сложно изречение	 е	 това,	 в	 което	
има	повече	от	едно	просто	изречение.

Зад.	 2.	Направете	 синтактичен	 анализ	 на	
простите	 изречения	 в	 откъса	 от	 разказа	
„На	браздата“	на	Елин	Пелин.

●	Посочете употребените в текста еднородни 
части. Определете синтактичната им служба 
в изречението. Обяснете пунктуацията.
●	Каква служба изпълняват думите топло и есен-
но? Защо не е употребена запетая между тях?
●	Запишете употребените в текста частици и 
междуметия.
●	Посочете формата за минало неопределено 
време.

Зад.	 1.	 Препишете	 останалите	 прости	 и	
слож	ни	 изречения	 от	 текста.	 Определе-
те	 броя	 на	 простите	 изречения	 във	 всяко	
сложно	изречение.	Посочете	ги.
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ИЗРЕЧЕНИЯ.
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО СЪСТАВ

2. УПОТРЕБА НА ПРОСТИТЕ И СЛОЖНИТЕ
    ИЗРЕЧЕНИЯ В ТЕКСТА

Простите изречения	 изразяват	 крат-
ки	 мисли,	 придават	 динамичност	 на	
текста.
Сложните изречения	 дават	 възмож-
ност	да	 се	изрази	причинно-следстве-
ната	връзка	на	действията.

Зад.	 3.	 Прочетете	 вариантите	 на	 съчине-
ние,	 написано	 от	 шестокласник.	 Каква	 е	
разликата	в	структурата	на	двата	текста?	
Какво	емоционално	въздействие	се	пости-
га	с	всеки	от	вариантите?

Т.А

Т.Б

Идва лятото. С него започва така чаканата ва-
канция. Предстоят чудесни дни. Ще сме сво-
бодни от уроци. Ще играем до късно вечер. 
Понякога ще се разхождаме до близката гора. 
Ще берем цветя. Ще събираме гъби и билки.

Идва лятото, а с него започва така чаканата 
ваканция и предстоят чудесни дни. Ще сме 
свободни от уроци и ще играем до късно ве-
чер. Понякога ще се разхождаме до близката 
гора, където ще берем цветя или ще събираме 
гъби и билки.

И двата текста представят една и съща ин-
формация. 

В Текст	А простите изречения правят текста 
по-динамичен. Изразени са кратки мисли.

В Текст	 Б сложните изречения представят 
по-бавно протичащи действия. Мисълта е из-
разена по-пълно и по-точно, личат причинно-
следствените връзки при действията.

Зад.	4.	Кои	от	изреченията	в	текста	са	прос-
ти	и	кои	–	сложни?	Аргументирайте	се.

Свечеряваше се. Слънцето беше още 
доста високо, но вече клонеше към езерото. 
Неговите възсолени води вече блестяха като 
злато и трептяха с отраженията на безброй 
паунови пера. Докъдето поглед стига, по 
арабския бряг се простираше сива пясъчна 
пустиня – глуха, враждебна и мъртва. Меж-
ду стъкленото замряло небе и безкрая на
набръчканите пясъци нямаше следа от как-
вото и да било живо същество. И докато на 
канала кипеше живот, насам-натам плаваха 
лодки, разнасяше се свистенето на параходи-
те, а над Мензалех се мярваха ята от чайки 
и диви патици, на арабския бряг властваше 
тишината.

 (Хенрих Сенкевич, „Стас и Нели“)

●	Какви	изречения	по	състав	преобла-
дават?
●	Какъв	е	видът	на	текста?
●	Открийте	еднородните	части,	опреде-
лете	вида	им	и	обяснете	пунктуацията.
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1.	С	кой	от	изразите	можем	да	допълним	
изречението,	за	да	е	вярно	твърдението?
По	състав	изреченията	могат	да	бъдат:

А)	прости и сложни
Б)	въпросителни и съобщителни
В)	подбудителни и възклицателни
Г)	прости и съобщителни

2.	С	 кой	 от	 изразите	можем	 да	 допълним	
изречението,	 за	 да	 е	 вярно	 твърдението?	
Сложното	изречение	определяме	по:

А)	броя на подлозите в изречението
Б)	броя на простите изречения в него
В)	броя на думите в изречението
Г)	броя на запетаите в изречението

3.	Прочетете	изреченията,	взети	от	баснята	
на	Езоп	„Орел	и	лисица“.	
Кое	изречение	НЕ	е	сложно?

А)	Орел и лисица се сприятелили и решили 
да живеят като съседи.
Б)	Орелът се издигнал на върха на едно дърво 
и там си свил гнездо, а лисицата се свряла в 
шубрака под него и там си заотглеждала мал-
ките.
В)	Но един ден орелът, гонен от глад, се спус-
нал в шумалака.
Г)	Грабнал лисичетата и си направил угоще-
ние заедно със своите орлета.

ДА УПРАЖНИМ!

4.	Препишете	текста.	Посочете	колко	прос-
ти	изречения	има	във	всяко	сложно	изре-
чение.	Определете	границите	им.

Взех първата пушка, грижливо се при-
целих и стрелях срещу звяра; мерех се в 
главата му, но той лежеше в такава поза, че 
куршумът попадна в крака и строши кост-
та до коляното му. Лъвът изрева и скочи, но 
като усети болка, падна, а след това се из-
прави на три крака и закуцука, като надава-
ше такъв отчаян рев, какъвто не бях чувал 
никога.

(Даниел Дефо, „Робинзон Крузо“)

5.	 Образувайте	 сложни	 изречения,	 като	
свържете	по	смисъл	изреченията	от	двете	
колони.

Дойде пролетта и... ...не ми спореше.
Аз работех на 
хармана, но...

...лъчите му още ог-
ряваха върха.

Тук или намирах 
вече дяда Гена, ...

...ято щъркели свиха 
гнездо на комина.

Слънцето се скри зад 
планината, ала...

...или след малко той 
ме намираше.

6.	Довършете	изреченията	така,	че	да	обра-
зувате	сложни	изречения.

Вървим още дълго време...
Момичето и момчето се разсмяха...
Песента ту развълнувано глъхнеше...

ЗНАЯ,	че	по	състав	изреченията	са	прости	
и	сложни.
МОГА	да	откривам	сложното	изречение	и	
да	определям	броя	на	простите	изречения	
в	 него.	 Употребявам	 сложни	 изречения	 в	
собствен	текст.

Зад.	5.	Колко	са	простите	изречения	в	със-
тава	на	сложното?	

Звъни песента под ясното небе, ронят се ду-
мите като зърна от тежки класове, а Индже 
слуша.
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ДА УПРАЖНИМ!

11.	Направете	си	„кулинарно“	състезание	
за	 часа	 по	 български	 език.	Представите	
пред	съучениците	си	подробно	описание	
на	 рецептата	 за	 ваш	 любим	 сладкиш,	
като	използвате	 сложни	изречения	и	 ед-
нородни	части.	Печели	този,	в	чиято	ре-
цепта	най-пълно	и	вярно	е	изпълнена	за-
дачата.

7.	Съставете	сложни	изречения	с	двойките	
глаголи.

А) четат, пишат
Б)	говорим, внимаваме
В) ще участвате, ще спечелите
Г) пристигна, закъсня

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Харман	– равен кръгъл терен, върху който 
се е вършеело в миналото.
Глъхна – ставам по-тих, безшумен; 
заглъхвам, затихвам, утихвам.

8.	Прочетете	откъса	от	главата	„Радини	
вълнения“	на	Иван	Вазов.	Поставете	на	
мястото	 на	 многоточиeто	 необходимата	
съюзна	връзка,	 за	да	образувате	 сложни	
изречения.

Тия дни Рада беше твърде улисана в учи-
лището, ...... приближаваше годишният из-
пит. Денят му скоро настана. Още от сутрин-
та девическото училище хвана да се пълни с 
ученички, пременени, пригладени ...... натру-
фени като пеперудки от майките си. Те, с от-
ворени книжки, бръмчаха като рой пчели ...... 
преговаряха за последен път уроците си.

Черкова пусна ...... народът занавлиза в 
училището, ...... е обичаят, ...... види годиш-
ните успехи на учениците. Прекрасни венци 
окичваха вратите, прозорците и катедрата; 
...... образът на св. Кирила и Методия поглед-
ваше из великолепно кръжило от трендафили 
и росни цветя, и клончета от ела и чемшир. 
Скоро предните чинове се запълниха от уче-
ничките, ...... всичкото останало място – от 
публиката, по предните хора от която стояха 
напред, ...... някои даже на столове. 

9.	 Разгледайте	 картата	 на	 средновеков-
ните	 крепости	 в	 България.	 Намерете	
информация	за	една	от	крепостите	в	по-
сочените	 градове	 и	 я	 представете,	 като	
използвате	сложни	изречения.

10.	Създайте	маршрут,	по	който	да	посе-
тите	непознатите	за	вас	крепости.	Какви	
по	вид	изречения	използвахте	при	описа-
нието	на	маршрута?

Видин

Белоградчик

Асеновград

Ловеч

Шумен
Плиска

Преслав

1

1

2

3

4

6

5

2 3

6
7

7

54
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СЪЧИНИТЕЛНА ВРЪЗКА В
СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО И ИЗРЕЧЕНИЕТО

1. СЪЧИНИТЕЛНА ВРЪЗКА В СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО –  
    ПРИ ЕДНОРОДНИТЕ ЧАСТИ

Определете вида на
текста.

Открийте еднородните 
части в него.

Каква е синтактичната им 
служба в изречението?

Как са свързани
еднородните части?

От хиляди години кучето е заемало специално място в 
живота на хората. Човекът го е нарекъл свой най-добър при-
ятел заради смелостта, предаността и всеотдайността му. 

Кучетата преследват и носят отстреляния дивеч, пазят 
нашите домове, теглят шейни с хора и товари.

Пренасят съобщения, пазят стада, спасяват затрупани 
от лавина хора, намират под развалините оцелели след земе-
тресения, помагат на незрящи хора. Откриват експлозиви, 
проследяват престъпници или помагат за откриването им. 

Различните породи се различават по ръст, външен вид 
и темперамент. Има кучета с къси или дълги крака, с щрък-
нали или клепнали уши. Те имат забележителни качества 
– остри зъби, превъзходен слух, силно обоняние. Не виж-
дайки всички цветове, те веднага забелязват и най-неулови-
мите движения.

(Енциклопедия „Знание“)

Във второто изречение съществителните 
имена смелостта, предаността и всеотдай-
ността са еднородни допълнения. 

Първите две части – смелостта, преданост-
та, са свързани безсъюзно (отделени със за-
петая); 

Втората и третата част са свързани съюзно със 
съюза И – предаността и всеотдайността.

В изречението „Има кучета с къси или дъл-
ги крака, с щръкнали или клепнали уши...“ са 
употребени еднородни определения – къси 
или дълги; щръкнали или клепнали. Те са съ-
юзно	свързани – със съюза ИЛИ.

Съчинителната	 връзка	 при	 еднород-
ните	части	се	осъществява:
●	безсъюзно	(чрез	запетая);
●	с	помощта	на	съчинителни	съюзи	–	
и,	или,	та,	па,	 обаче,	а,	но,	 ала,	 ама,	
ту/ту,	и/и,	хем/хем	и	др.

Зад.	1.	Открийте	другите	еднородни	части	
в	текста	и	посочете	как	са	свързани.

●	Посочете	 употребените	 деепричастия	
и	 причастия.	 Определете	 вида	 на	 при-
частията.	
●	 Запишете	 глаголите	 в	 минало	 не-
определено	време.
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2. СЪЧИНИТЕЛНА ВРЪЗКА В ИЗРЕЧЕНИЕТО

Съчинителната	връзка	в	сложното	из-
речение	се	осъществява:
●	безсъюзно	(чрез	запетая);
●	с	помощта	на	съчинителни	съюзи	–	
и,	или,	та,	па,	 обаче,	а,	но,	 ала,	 ама,	
ту/ту,	и/и,	хем/хем	и	др.

Зад.	2.	Съставете	изречения,	като	свържете	
със	съчинителна	връзка	думите:	умен/мър-
зелив;	 ученици/учители/родители;	 весело/
бодро.	 Използвайте	 различни	 начини	 на	
съчинително	свързване.

Със съчинителна връзка може да бъдат свър-
зани и простите изречения в състава на слож-
ното. 
Да разгледаме изречението: „Кучетата прес
ледват и носят отстреляния дивеч, пазят 
нашите домове, теглят шейни с хора и то-
вари“. То е сложно по състав и се състои от 
четири прости изречения: 
 1. Кучетата преследват и 
 2. носят отстреляния дивеч, 
 3. пазят нашите домове, 
 4. теглят шейни с хора и товари.

Първото и второто изречение са свързани съ-
юзно – със съюза И; второто и третото – без-
съюзно; третото и четвъртото изречение също 
са свързани безсъюзно. 
Можем да представим начина на свързване на 
простите изречения в сложното със следната 
схема:

Всички прости изречения са смислово и 
синтактично равностойни. 
Всяко от тях може да съществува самос-
тоятелно.

Зад.	3.	Открийте	другите	сложни	изречения	
в	текста,	при	които	простите	изречения	са	
свързани	със	съчинителна	връзка.

●	Посочете	кои	са	простите	изречения.	
●	Обяснете	как	са	свързани	те.
●	Направете	схемата	им.

3. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ СЪЧИНИТЕЛНОТО
    СВЪРЗВАНЕ

Прочетете	 текста	 и	 посочете	 примери	 за	
съчинително	 свързване	 при	 еднородните	
части	и	в	сложното	изречение.

В миг млъкна дружна песен и полето за-
тихна. И ето че някъде далече се поде сами-
чък глас – висок, звънлив и треперящ. Той се 
емна леко и тихо, па полека-лека се засили и 
се залюля на мощни вълни над полето. Нико-
ла остави снопа и плесна ръце.

– Ето я на – тя е!
...А песента се ширеше, волна и млада, 

чиста като извор, пълна с надежди и желания. 
Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги 
пращаше с любов някому някъде. И ту развъл-
нувано глъхнеше, ту смело се вдигаше, сякаш 
се бореше с някоя безкрайна скръб, с някое 
злокобно съмнение, и победоносно взимаше 
връх и се носеше стремително и гордо.

Не изтърпя Никола, а се изстъпи сред ни-
вата и се провикна:

– Еее-ех!
(Елин Пелин, „По жътва“)

Да	припомним,	че	при	съюзно	свързва-
не	на	еднородни	части	в	простото	изре-
чение	и	на	прости	изречения	в	състава	
на	сложното	пишем	запетая:
●	 пред	 съюзите	 а,	 но,	 ала,	 ама,	 обаче,	
пък,	та,	па;
●	пред	повторените	съюзи	и,	или;
●	пред	втория	от	двойките	съюзи	ту/ту,	
нито/нито,	хем/хем,	я/я	и	др.

1 2
и , ,

3 4
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Зад.	 4.	 Припомнете	 си	 пунктуационните	
правила	при	употребата	на	еднородни	час-
ти.	 Посочете	 примери	 от	 текста	 на	 Елин	
Пелин,	които	илюстрират	пунктуационно-
то	правило.

●	Тези пунктуационни правила се употребя-
ват и при съчинителното свързване на прос-
тите изречения в сложното.
●	 Дайте примери с изречения от текста на 
Елин Пелин.

Зад.	5. Защо	в	изречението:	„А песента се 
ширеше, волна и млада, чиста като извор, 
пълна с надежди и желания“,	пред	втория	
съюз	И	няма	запетая?	

В изречението: „Той се емна леко и тихо, па по-
лекалека се засили и се залюля на мощни вълни 
над полето“, са употребени два съюза И, но те 
изпълняват различна синтактична служба.
Първият съюз И свързва еднородни части – 
леко и тихо. Как се емна? – леко и тихо – ед-
нородни обстоятелствени пояснения.
Вторият съюз И свързва съчинително две 
прости изречения – „...па полекалека се заси-
ли и се залюля на мощни вълни над полето“. 
Затова пред втория съюз И не се пише запетая.
Същото правило се отнася и за съюза ИЛИ: 
Туристите беряха цветя или плодове или 
просто си почиваха.

Съюзите	 та,	 па,	 ама	 се	 употребяват	
предимно	в	разговорната	реч	или	в	ху-
дожествената	литература.

●	Посочете неизменяемите части на речта – 
наречия, съюзи, частици, междуметия.

1.	В	кой	ред	са	изброени	само	съюзи?

А) ли, ще, и
Б)	и, или, обаче
В)	ха-ха, чик-чирик, мяу
Г)	в, пред, под

2.	В	кой	от	редовете	еднородните	части	са	
безсъюзно	свързани?

А)	А наоколо е посърнало поле, суха и на-
пукана земя.
Б)	Пиха кафе, говориха за туй, за онуй.
В)	Кобилките препускаха с път, без път, ту в 
една, ту в друга посока.
Г)	Нищо друго – ни юлар, ни юзда, ни ха-
мут не беше слагано на тях.

ДА УПРАЖНИМ!

3.	Къде	в	сложното	изречение	е	използва-
на	двойка	съюзи	за	съчинителна	връзка	
между	простите	изречения?	

А)	 Горещината намаляваше, въздухът ста-
ваше прозрачен и мек, прохладен ветрец 
милваше лицето.
Б)	Изведнъж той трепна: вървеше някъде 
каруца.
В)	Аз се опитвах понякога да работя на хар-
мана, но не ми спореше.
Г)	 Тук или намирах вече дядо Гено, или 
след малко той ме намираше.

4.	 Прочетете	 отново	 Текст	 2	 от	 стр.	 96.	
Препишете	 примери	 за	 съчинително	
свързване	на	простите	изречения.	Обяс-
нете	пунктуацията.

ЗНАЯ,	че	съчинителната	връзка	при	едно-
родните	части	в	простото	изречение	и	при	
простите	изречения	в	състава	на	сложното	
се	 осъществява	 безсъюзно	 и	 съюзно,	 пред	
кои	съюзи	не	се	пише	запетая	и	пред	кои	се	
пише.
МОГА	да	употребявам	уместно	 еднородни	
части	и	сложни	изречения	в	собствен	текст,	
да	прилагам	пунктуационните	правила.
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ДА УПРАЖНИМ!

5.	 Прочетете	 откъса	 от	 народната	 песен	
„Марко	Кралевити	убива	змия	троеглава“.	
Посочете	съчинителните	връзки,	които	са	
характерни	за	разговорната	реч.

Па си търгна лека боздугана,
та зареди триесе юнаци,
редом реди, та юнаци бийе.
Па ги бийе с лека боздугана,
па ги бийе, па юнаци корѝ:
– Бог ви убил, несгодна дружина!

6.	Поставете	пропуснатите	пунктуационни	
знаци	 за	 съчинително	 свързване	на	 едно-
родните	части	и	на	простите	изречения	в	
сложното.

Нищо и никаква къщурка ниска схлупе-
на сякаш ластовиче гнездо, залепено на баира 
като под някоя стряха. Но голям беше кору-
бестият олук зеленясал измокрен надут вода-
та го пълнеше устремяваше се надолу из него 
и биеше в перките.

Работата му спореше поправяше повре-
деното и воденицата тръгваше.

Мислеше ту за Дойна ту за Димана ту кра-
деше от житото ту го връщаше назад. Водени-
цата ту спираше ту тръгваше и пред нея дъгата 
или се изгубваше или се явяваше отново.

(Йордан Йовков, „Кошута“)

7.	Препишете	текста,	като	редактирате	греш-
ките	в	пунктуацията.

Мале, пиша ти това писмо, че съм живо 
и здраво и, че победихме сърбите... Аз съм 
здрав, и Рангел Стойнов е здрав, и вуйчов Ди-
митър е здрав, и праща много здраве на майка 
си. (...) Много здраве, и на дяда Петра. Щях да 
му пратя една, сръбска пушка ама сега нямаше 
как. Много надалеч бият но не мерят добре. 
Мамо па много здраве, и на Стоянка.

(Иван Вазов, „Иде ли?“)

9.	 Направете	 схеми	 на	 изреченията,	 като	
посочите	как	е	осъществено	съчинително-
то	свързване.

Той вървеше и говореше по телефона, а ку-
чето подскачаше около него. – Отначало не 
разбра нищо, но се взря внимателно, та можа 
да разчете буквите. – Или трябваше да бяга, 
или да се крие, но не можеше повече да оста-
не тук. – Отиде до прозореца, погледна навън, 
обърна се и тръгна към вратата.

10.	Съставете	изречения	по	следните	схеми.

11.	Прочетете	анекдота.	Какви	изречения	са	
използвани?	Как	са	свързани	простите	изре-
чения?	Какво	се	постига	с	употребата	им?
 

Юзърът: „Компютърът не ще да се вклю-
чи – викам оня шаман админа. Дойде той, 
вдигна ръце към небето, промърмори някакви 
неясни думи, завъртя ми стола 10 пъти около 
оста му, ритна компютъра, наведе се под бю-
рото и пак промърмори нещо неясно, включи 
компютъра и той тръгна! Пак дигна ръце към 
небето, промърмори нещо и излезе.“.

По думите на админа: „Отивам при юзъра 
– а тоя глупак така се е въртял на стола, че на-
мотал около него захранващия кабел. Наругах 
го яко, ама тихо, та да не ме чуе, разплетох ка-
бела, ритнах компютъра по-далече под бюро-
то, включих го, пак го наругах и си излязох.“.

8.	Употребете	двойките	съюзи	нито/нито,	
ни/ни;	дали/или;	ту/ту; и/и	при	еднородни	
части	и	в	сложно	изречение.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Юзър	 – (разг.) потребител на компютърна 
система или уебсайт.
Боздуган – старинно бойно оръжие, желяз-
на топка, покрита с шипове, на къса дръжка.

и

Ни

,

дали

, но

, ни

,

, или

, а

и

.
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.
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СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ.
ПУНКТУАЦИЯ И ИНТОНАЦИЯ

1. СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Определете вида на
текста според информацията,
която представя.

Открийте сложните
изречения в него.

Определете простите
изречения в тях.

Кои съчинителни връзки са
използвани за свързването им 
в сложното изречение?

Щраусите са обявени за най-големите птици в света, 
живеят на групи в Африка и понякога достигат 50 броя в 
група. Те имат крила, но не летят. 

При вида на враг се просват на земята, изпъват шия, 
заприличват на храст и главата им не се вижда. Щраусите 
невинаги се крият или бягат от опасността. За защита на 
малките си те се бият, кълват с клюновете и ритат с крака.

Обикновено ядат растителна храна – плодове и зърна, но 
от време на време похапват насекоми и дребни животинки.

(Енциклопедия „Британика“)

В изречението: „Щраусите са обявени за 
найголемите птици в света, живеят на 
групи в Африка и понякога достигат до 50 
броя в група“, има три прости изречения. Те 
са свързани със съчинителни връзки – безсъ-
юзно (чрез запетая) и съюзно – със съюза И.
Можем да разделим това сложно изречение 
на три относително самостоятелни прости 
изречения: 
1. Щраусите са обявени за най-големите пти-
ци в света. 
2. Живеят на групи в Африка. 
3. Понякога достигат до 50 броя в група.
Такова сложно изречение е сложно	съчинено	
изречение.

Сложно	съчинено	изречение	 е	 това,	в	
което:
●	 простите	 изречения	 са	 самостойни	
по	смисъл	и	граматически;
●	свързани	са	със	съчинителни	връзки	
–	безсъюзно	и/или	съюзно.

Зад.	 1.	Кои	 от	 сложните	 изречения	 в	 тек-
ста	са	сложни	съчинени	изречения?	Обос-
новете	се.	Направете	им	схеми.

●	Запишете	еднородните	части	и	обяс-
нете	употребата	на	тирето.

Зад.	2.	Опитайте	се	по	направените	от	вас	
схеми	по	зад.	1	да	съставите	свои	изречения.
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Сложните	съчинени	изречения	се	използ-
ват	в	текст	описание	(художествен	и	нау-
чен)	и	в	текст	повествование.

В	сложното	съчинено	изречение	се	изра-
зяват	действия	с	различна	времева	пос-
ледователност:
●	едновременни	и	последователни	дейст-
вия	–	чрез	безсъюзно свързване	и	чрез
съюзите	и,	та,	па,	ни/ни,	нито/нито;
●	 противоположни	 действия	 –	 чрез	 съ-
юзите	а,	но,	ала,	ама, обаче,	пък;
●	редуващи	се	 действия	–	чрез	 съюзите	
или,	 или/или,	 дали/или, ли/или,	 ту/ту,	
хем/хем	и	др.

2. УПОТРЕБА НА СЛОЖНО СЪЧИНЕНО
    ИЗРЕЧЕНИЕ

Със	сложното	съчинено	изречение	може	да	
се	изразяват	действия	с	различна	времева	
последователност.

1.	изр. – с глаголите се означават едновремен- 
 ни действия – са обявени, живеят,
 достигат.

2.	изр. – глаголите изразяват противополож-
 ни действия – имат..., но не летят.

3.	изр. – изразени са последователни дейст-
 вия – просват..., изпъват..., заприлич
 ват ... и ... не се вижда.

4.	изр. – действията се редуват: се крият или 
 бягат.

Зад.	3.	Определете	каква	времева	последо-
вателност	е	изразена	в	останалите	изрече-
ния	от	енциклопедичния	текст	за	щрауса.

Зад.	4.	От	текстове	1,	2,	3	на	стр.	96/97	запи-
шете	изречения,	които	изразяват	действия	
с	различна	времева	последователност.

●	 Определете	 вида	 на	 текстовете	
и	 направете	 извод	 за	 употребата	 на	
сложното	съчинено	изречение.	

По	картинките	напишете	кратък	текст	за	
живота	на	шестокласника.	Озаглавете	го.

КОМИКС 

1996 г. 2016 г.
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3. ПУНКТУАЦИЯ И ИНТОНАЦИЯ

Зад.	 5.	 Пред	 кои	 съюзи	 пишем	 запетая	 и	
пред	кои	не	пишем?	Направете	синтакти-
чен	анализ	на	сложните	съчинени	изрече-
ния.	(Виж Приложението, стр. ...)

●	 Обяснете	 пунктуационните	 особе-
ности	на	изреченията.

Той взе книгата от рафта, разтвори я вни-
мателно и заби поглед в пожълтелите стра-
ници. – И птички пееха, и пчели жужаха, и 
рекичката ромолеше, и слънцето грееше. 

Тя излезе, та измете двора, па отиде за 
вода. – Или го бяха изпратили някъде, или го 
криеха тук. – Нито ѝ се ядеше, нито ѝ се спе-
ше. – Хем са палави, хем са умни.

Зад.	6.	Обозначете	интонацията	на	изрече-
нията	от	текста,	като	използвате	следните	
знаци:	за	повишаване	и	за	понижаване	на	
интонацията,	за	равна	интонация.

Детето отвори уста да извика, но конни-
кът се изгуби като светкавица. 

Тогава детето седна на прага пред един 
затворен дюкян и заплака. По зачервените му 
от влажния въздух страни се търколиха едри 
детски сълзи и закапаха една след друга. То 
се сви на купче и захълца задавено от плач.

Елин Пелин, „Радост“

Образец:	Детето	отвори	уста	да	извика,	но	
конникът	се	изгуби	като	светкавица.	

В	края	на	всяко	просто	изречение	в	със-
тава	на	сложното	съчинено:	
●	правим	кратка	пауза;

ЗНАЯ,	че	в	сложното	съчинено	изречение	
простите	изречения	са	свързани	безсъюз-
но	или	със	съчинителни	връзки	и	изразя-
ват	 действия	 с	 различна	 времева	после-
дователност.

МОГА	да	ги	употребявам	правилно	в	уст-
ната	 и	 в	 писмената	 реч,	 да	 редактирам	
грешки	в	пунктуацията	им.

1.	Кое	твърдение	е	вярно?

А)	Сложното съчинено изречение се състои 
само от две прости изречения.
Б)	Простите изречения в сложното съчине-
но изречение се свързват само безсъюзно.
В)	Простите изречения в сложното съчине-
но изречение се свързват само съюзно.
Г)	Простите изречения в сложното съчине-
но изречение се свързват безсъюзно или със 
съчинителни връзки.

2.	Кое	твърдение	НЕ	е	вярно?

А)	В сложното съчинено изречение може да 
се изразяват едновременни действия.
Б)	В сложното съчинено изречение може да 
се изразяват противоположни действия.
В)	В сложното съчинено изречение се изра-
зяват само последователни действия.
Г)	В сложното съчинено изречение може да 
се изразяват редуващи се действия.

ДА УПРАЖНИМ!

●	тонът	на	гласа	не	се	понижава.
В	края	на	сложното	изречение	гласът	се	
понижава.
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3.	Свържете	простите	изречения	безсъюзно	
или	 съюзно	 така,	 че	 да	 изразите	 едновре-
менни,	 последователни	 и	 противоположни	
действия.	

Вали ситен сняг. – Покрива земята с бяла пе-
лена.
Спортистите излизат на стадиона. – Започва 
състезанието.

●	Напишете	 няколко	 варианта	 с	 всяка	 от	
двойките.

ДА УПРАЖНИМ!

4.	В	кой	ред	изречението	е	сложно	съчине-
но?	Какви	действия	са	изразени	в	него?

А)	Дядо Марин никак не приличаше на тоя млад, 
едър, висок човек с черни, големи мустаци.
Б)	Пастирът подкара стадото към реката, къ-
дето тревата беше по-сочна.
В)	Тя тичаше по поляната, късаше цветята, пра-
веше ги на китка, говореше им нещо и си пееше.
Г)	Иглика подскокна, покачи се на един голям 
камък, дето стоеше една коза.

●	Обяснете	употребата	на	запетаите	в	пър-
вото	изречение	(А).
●	 Защо	 три	 от	 изреченията	 не	 са	 сложни	
съчинени?

5.	Допишете	изреченията	така,	че	да	изрази-
те	противоположни	и	разнородни	действия.	

През деня вали проливен дъжд...
Децата навлизат в прохладната гора...
Мълния проблясва в небето...

6.	 Посочете	 на	 кои	 позиции	 трябва	 да	 се	
постави	запетая.

Отначало не разбра нищо (1) но се взря вни-
мателно (2) та можа (3) да разчете буквите... 

А)	1,	2,	3										Б)	1,	3										В)	2,	3										Г)	1,	2

7.	Подредете	 обърканите	пословици.	Как-
ви	изречения	по	състав	получихте?

Работата краси
човека...

...ала в кошара не
   вкарва.

Бог помага... ...мързелът го грози.

Ляга с кокошките...  ...а мотика.

Лозето не ще молит-
ва...

...ама става с
   петлите.

8.	Прочетете	 текста.	Какви	 са	 изреченията	
по	състав?	Как	са	свързани	простите	изрече-
ния?	Каква	е	ролята	на	употребения	съюз	а?

Пуякът кльонкаше и махаше глава зака-
нително, а гъсокът проточи дълга шия и със-
каше бясно. Патиците викаха с пресипналите 
си гърла против него, а петелът кукуригаше и 
пляскаше с криле. Пет малки прасенца бяха 
се зарили цели в топлия тор, само зурлите им 
лъщяха отгоре, а от ноздрите им излизаше 
пара като от възврял чайник.

Георги Райчев, „Бегълци“

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Зурла	– силно издадена напред долна част 
на главата на животно с носа и устата.
Дам – (диал.) обор.
Взор – поглед.
Паст – устна кухина на животно.
Набег – набези (мн.ч.), внезапно нападе-
ние, втурване, атака.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Двоеточието	и	тирето заместват съчинител-
ната връзка, когато следва уточнение на вече 
казаното в предходното изречение. Съюзът а 
невинаги изразява противопоставяне, а слу-
жи и за изразяване на едновременни действия 
– През пролетта небето e толкова синьо, а 
цветята ухаят прекрасно.
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Т.1

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ 
УПОТРЕБА НА СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ
В ТЕКСТА

Разшета са мадам Гоца, заприготвя се, 
прати слугинята на пазара за месо за кюф-
тета, сардели, кренвирши, халва, домати, 
краставици, пиперки; свари 14 яйца, напълни 
една кутия с кайсиев мармалад без кожиците, 
отряза и половината свинска луканка. И като 
прибави два хляба – единия ръжен за регули-
ране на стомаха и другия обикновен, муш-
на спиртник, кафе, килимче, мушама, долни 
дрехи, чорапи, сапун, четка за зъби, клечки 
за зъби, вилици, ножове, две чинии, вазелин, 
аспирин, йод и пудра за подсичане. Натъпка 
раницата тъй, че заприлича на нея самата. Ве-
черта ядоха рано и легнаха да спят.

(Чудомир, „Туристи“)

1. Прочетете	двата	текста	и	изпълнете	за-
дачите.

Т.2 ЕКОПЪТЕКА
„ПО ПЪТя НА БАЛКАНДжИИТЕ“
Маршрутът „По пътя на балканджиите“ 

представя темата за балканджиите. Марки-
раната пътека ви отвежда в една от най-ин-
тересните защитени територии в България, 
запознава ви с Национален парк „Централен 
Балкан“.

Тръгвате от гр. Априлци по билото на 
Турски рид. Оттам вървите по Пандушка 
пътека, пресичате Турски дол и след преход 
през гора стигате до малка полянка на Илчов 
средок. Правите преход по хоризонтала и се 
спускате в местността „Свиновете“. Там пъ-
теката се разделя на две – единият маршрут 
отвежда към Чакалото на Турски дол, а дру-
гият маршрут продължава до паметника на 
Цанко Дюстабанов. От това място маршрутът 
се обръща обратно към „Свиновете“ или про-
дължава по пътека до гр. Априлци. 

(http://visitcentralbalkan.net/bg)

●	В	 каква	 ситуация	ще	 използвате	 двата	
текста?	
●	 Какви	 видове	 изречения	 по	 състав	 са	
употребени	в	тях?	Какво	се	постига	с	упот-
ребата	им?
●	Посочете	примери	за	различни	съчини-
телни	връзки.	
●	В	кой	от	текстовете	са	употребени	едно-
родни	части?	Обяснете	пунктуацията	им.
●	Съставете	покана	за	събитие,	свързано	с	
откриване	на	нова	екопътека.	

2.	В	кой	ред	са	изброени	само	съчинител-
ни	съюзи?

А)	което, чийто, но
Б)	а, ала, когато
В)	или, дали/или, ту/ту
Г)	за да, без да, преди да
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3.	Препишете	еднородните	части	от	Текст	
1	на	стр.	96.	

●	Определете	вида	им.
●	Как	са	свързани	думите	в	тях?
●	Какъв	е	по	вид	текстът?	

4.	В	кой	ред	НЯМА	еднородни	части?

А)	Стойте далече от жици и кабели, по които 
тече ток.
Б)	Не използвайте счупени контакти и оголе-
ни жици.
В)	 Не пъхайте метални предмети (гвоздеи, 
кламери и др.) в контактите.
Г)	За поправка на повредени домашни елек-
троуреди викайте специалист.

5.	Посочете	 в	 кои	 позиции	 трябва	 да	 се	
постави	запетая.

Или трябваше да бяга (1) или да се крие (2) но 
не можеше повече (3) да остане тук.
А) 2, 3         	Б) 1, 2, 3        		В) 1, 2        	Г) 1, 3

6.	Кое	налага	употребата	на	съюза	та	в	из-
речението	от	романа	„Антихрист“	на	Еми-
лиян	Станев?

Боледувах често, та съм запомнил с умиление 
петното от зъбатото зимно слънце над легло-
то ми, а веднъж, когато върлуваше черната 
смърт, донесена от татарите, се разчуло, че 
съм умрял.

●	Открийте	сложни	съчинени	изречения	в	
„Урок	по	география“	от	Б.	Нушич.

7.	 Препишете	 от	 учебника	 по	 история	
сложни	съчинени	изречения.

●	В	какъв	по	вид	текст	са	използвани?
●	Запишете	употребените	исторически	
термини.	

8.	Разделете	се	на	екипи.	Екип	1	да	разкаже	
за	събитие	в	живота	на	класа,	а	Екип	2	да	
представи	как	 се	 е	 променил	животът	на	
класа	 спрямо	 този	 в	пети	клас.	Какви	 са	
по	състав	използваните	изречения?	Какви	
действия	са	изразени	в	текста	на	Екип	1	и	
какви	–	в	този	на	Екип	2?

ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА

9.	Редактирайте	преписания	от	ученик	от-
къс	от	баснята	на	Лафонтен	„Лъв	и	комар“.

...От теб е волът по голям 
ала каквото изкам с него правя.
Изрекал тези думи той 
засвири мигом за атака
бе сам тръба бе сам герои.
Отпърво се отдръпва чака 
Връхлита жили по врата,
догдето подлуди лъва.
Лъвът е в пяна цял
и с пламнал взор се взира
реве наоколо трепери храст и звяр
и таз тревога в всемира
е дело на един комар.
Нишожната муха набезите неспира 
ту жили му паста ту дългия гръбнак,
ту вре се във носа му чак...

●	Какви	по	вид	грешки	са	допуснати?
●	Къде	е	допустимо	удвояването	на	предло-
га	в	въпреки	правилата?	Защо?

10.	Редактирайте	текста	така,	че	да	се	по-
лучат	 верни	 твърдения	 за	 еднородните	
части	и	за	сложното	съчинено	изречение.

Еднородните части са главни части на изрече-
нието. Те се свързват само съюзно. Обобща-
ващата дума преди и след еднородните части 
се отделя винаги с двоеточие. Със сложното 
съчинено изречение се изразяват предимно 
противоположни действия. Използва се за из-
граждане на текст разсъждение. Пред съюза и 
никога не пишем запетая.



ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Часовникът е едно от най-ранните изо-
бретения на човека, превръщайки се в неза-
менима част от всекидневието му и помага-
що стриктно да разпределя времето си. Тази 
необходимост се появява oщe в нaчaлoтo нa 
чoвeшĸoтo oбщecтвo. Haй-нaпpeд вpeмeтo ce 
измерва пo видимoтo движeниe нa Cлънцeтo. 
Дeнoнoщиeтo е имaлo само чeтиpи „чaca“ – 
yтpo, плaднe, вeчep и нoщ. 

C времето тoвa вeчe става недостатъчно 
и ce стига дo измepвaнe нa вpeмeтo пo дъл-
жинaтa и пoлoжeниeтo нa cянĸaтa, хвъpлянa 
oт няĸoй пpeдмeт – дъpвo или ĸaмeнeн cтълб, 
тя показва „часа“. 

Taĸa пpeди oĸoлo 3000 гoдини е cъздaдeн 
cлънчeвият чacoвниĸ, който е пъpвият ypeд 
зa измepвaнe на вpeмeтo. Cлънчeвитe чacoв-
ници са paзпpocтpaнeни най-рано в дpeвeн 
Kитaй, Eгипeт, Mecoпoтaмия Ho cлънчeвият 
чacoвниĸ ce е изпoлзвaл caмo дeнeм, и тo пpи 
cлънчeвo вpeмe. 

A по какъв начин да се определи вpeмeтo 
нoщeм? Toгaвa е измиcлeн вoдният чacoвниĸ, 
представляващ фyния, пълнa c вoдa, ĸoятo 
изтичaлa бaвнo, нa ĸaпчици, a дeлeниятa нa 
фyниятa пoĸaзвaли ĸoлĸo e чacът.

Ho и вoднитe чacoвници са имaли 
нeдocтaтъĸ – тe мoжeли дa paбoтят caмo пpи 
тeмпepaтypи нaд 0 гpaдyca, пpи cтyдeнo вpeмe 
вoдaтa зaмpъзвaлa. Πo-пpaĸтичeн ce oĸaзва 
пяcъчният чacoвниĸ. Πpи нeгo зa вpeмeтo ce 
cъди пo ĸoличecтвoтo изтeĸъл пяcъĸ.

Дpyги xpoнoмeтpични1 ypeди са oгнeни-
ят чacoвниĸ и свещите. Peвoлюция нaпpaви-
ли мexaничнитe чacoвници. Πъpвитe моде-
ли обаче имaли oгpoмни paзмepи. Кoлeлaта 
им, cтигaйки до 1 мeтъp в диаметър, тeжали 
няĸoлĸocтoтин ĸилoгpaмa.

 (Из енциклопедия)

Т.1

1

Много са часовниковите 
кули в България, превърнали 

се в каменни стражи на редица градове. Те са 
задължителен архитектурен елемент в будни-
те селища през Възраждането и могат да се 
видят в Габрово, Дряново, Велико Търново, 
Шумен... 

Модата да се строят часовникови кули 
идва от Западна Европа. Необходимостта да 
се измерва времето с по-съвременни техни-
чески средства подтиква предприемчивите 
занаятчии и търговци да финансират по-
строяването им. Първите часовникови кули 
се строят в проспериращи в стопанско отно-
шение български градове. Изграждането им 
у нас започва някъде през 16 век, но истин-
ският подем в строителството им е в началото 
на 19 в. Запазени са данни за около 40 кули, 
пръснати в цялата страна, но само 20 са оце-
лели до наши дни. 

(Из пътеводител)

Т.2

1 хронометрични – които точно измерват времето.
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ОБЯВА

Регионален	исторически	музей	–	Шумен 
организира дарителска акция под надслов 

ВИНАГИ НАВРЕМЕ

В периода до 30	май	2016	г. ще бъдат 
събирани старинни настолни, стенни и 

ръчни часовници.

Най-интересните и оригинални експонати 
ще бъдат показани 

в предстоящата изложба тази есен.

Всички, допринесли за обогатяването на 
музейните фондове с устройство за отчитане 

на времето, ще получат свидетелство за 
дарение.

Повече	информация	
може	да	получите	на	място.

От организаторите

Т.3

Т.4

Т.5

Т.5

КУЛАТА С ЧАСОВНИК

Чудно затрептя нощта,
греят златните звезди. 
Морно сън заспа града,
кулата с часовник бди.
С бели каменни стени – 
тя на стража там стои
и от час на час звъни: 
точно времето брои.
Тежкият камбанен чук 
удря в нощна тъмнина 
и след трепетния звук 
пак настава тишина.

Иван Карановски

– Виж колко ненужни предмети са оста-
вени по скрина и етажерките! А тази антика 
пък каква е? – ръката на жената се спира на 
дървена кутия, в която почти незабележимо 
тиктака часовник. Поставена е на бюфета, 
а зад нея са наредени чаши и чинии. – Ча-
совник? И дори работи! – тя долепя ухо до 
кръглото прозорче, изрязано отпред на дърво-
то. – Сигурно е на над петдесет години. Ох, 
учудвам се, че са го пазили през цялото това 
време.

– Още една вехтория. Ще я пазим ли? Не 
смяташ да го задържим, нали? – мъжът ѝ я 
поглежда строго. [...] 

Жената не бърза да отговори на мъжа си. 
Стои замислена, все още с ръка върху дърве-
ната кутия на часовника. А той се опитва да 
ѝ каже през стъклото колко е щастлив от ней-
ното човешко присъствие. Сърцето му бие до 
пръсване и заплашва да скъса пружината, на 
която е навито. Отдало се e напълно на мечта-
ния от години миг и не мисли за последствия-
та. Все му e едно дали ще бъде разбрано. Же-
ната държи кутията и все така се двоуми: да 
изхвърли или да запази стария часовник?

(Василен Васевски, „Старият часовник“)

ПОКАНА

До Председателя 
на Народно читалище „Просвета” –
гр. Плиска

Господин Председател,

Каним Ви да посетите изложбата, на 
която ще бъдат представени най-интересни-
те експонати от дарителската акция „Винаги 
навреме“, насочена към обогатяването на му-
зейните фондове със старинни часовници. 

Откриването ще се състои на 11 септември 
2017 г. от 18,00 в Зала № 2 на  РИМ – Шумен.

От организаторите
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1.	Определете	 вида	 на	 Текст	 1	 и	 Текст	 2.	
Обосновете	се.

●	По	 какво	 двата	 текста	 се	 отличават	 от	
Текст	3	и	Текст	4?

2.	Открийте	 термините	 в	 Текст	 1.	 За	 коя	
научна	област	се	отнасят?

●	Определете	ги	като	части	на	речта.

3.	Каква	информация	за	събитието	получа-
вате	от	Текст	5	и	Текст	6?	За	кого	се	отна-
сят	съобщенията	в	двата	текста?

●	Обяснете	жанровите	особености	на	Текст	5		
и	Текст	6.
●	Кое	е	общото	и	кое	е	различното	при	тях-
ното	изграждане?

4.	 Съставете	 обява	 и	 покана,	 свързани	 с	
организирането	 и	 провеждането	 на	 летен	
фотопленер	на	тема:	Моят град през обек-
тива на младия фотограф.

●	Каква	е	разликата	в	информацията,	коя-
то	ще	включите	в	двата	текста?

5.	 Дайте	 по	 три	 примера	 за	 изменяеми	 и	
неизменяеми	части	на	речта	от	Текст	4.

●	Определете	граматичните	им	признаци.

6.	Открийте	 употребените	местоимения	в	
Текст	1.	Определете	вида	им	и	 граматич-
ните	им	признаци.

●	Три	от	тях	включете	в	създадени	от	вас	
изречения.
●	С	 какво	 значение	 е	 употребено	 место-
имението	 колко	 в	 първото	 изречение	 на	
Текст	4?

7.	 Определете	 вида	 и	 граматичните	 при-
знаци	на	местоименията	който,	никого,	ня-
кому,	на всекиго.

●	Обяснете	как	са	образувани.
●	Кое	е	общото	между	тях?

8.	 Открийте	 сложните	 думи	 в	 Текст	 1.	 В	
състава	на	коя	от	тях	има	употребено	нео-
пределително	местоимение?	

●	Обяснете	правописа	на	сложните	думи.

9.	 Посочете	 пример	 за	 променливо Я	 в	
Текст	4.	В	кои	форми	настъпва	промяната	
Я/Е?	Дайте	други	примери	за	същата	зву-
кова	промяна.

10.	Открийте	глагола,	образуван	от	между-
метие	в	Текст	5.	

●	Включете	 го	в	 създадено	от	вас	изрече-
ние.

11.	 Запишете	 употребените	 неизменяеми	
части	 в	 следните	 изречения.	 Определете	
вида	им.

Ух, да се не види макар:... сега ми трябват 
очи! – ядосва се пак старецът. (Иван Вазов)

Да, докажи! – повтори Хаджи Смион (Иван 
Вазов)

Ах, блеснете пожари, сред ледна тъма! (Хрис-
то Смирненски) 

Бре, ще ги вземеш! Я да ми дадеш още, че ми 
са малко. (Йордан Йовков)

12.	Посочете	употребените	в	Текст	4	части-
ци.	Включете	ги	в	свои	изречения.
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минало
неопределено
време

минало
предварително
време

бъдеще
време в
миналото

1

16.	 Препишете	 изреченията	 с	 еднородни	
части	от	Текст	1	и	Текст	2.

●	Как	е	осъществена	съчинителната	връз-
ка	между	тях?
●	Каква	е	синтактичната	им	служба	в	из-
речението?
●	Обяснете	пунктуацията	им.

17.	Разкажете	как	ще	се	приготвите	за	ек-
скурзионно	летуване,	като	употребите	 ед-
нородни	части.

13.	 Открийте	 и	 запишете	 употребените	 в	
Текст	1	причастия	и	деепричастия.	Опре-
делете	вида	им	и	граматичните	им	призна-
ци.

●	Каква	е	синтактичната	им	служба	в	из-
речението?
●	Обяснете	пунктуацията.
●	Направете	интонационен	разбор	на	изре-
чението.

14.	 Запишете	 глаголите	в	минало	неопре-
делено	време,	употребени	в	Текст	1.	Опре-
делете	граматичните	им	признаци.

●	Преобразувайте	 ги	 в	минало	 предвари-
телно	и	бъдеще	време	в	миналото.
●	С	някои	от	тези	глаголи	съставете	изре-
чения.

15.	Попълнете	таблицата,	като	от	дадените	
глаголи	образувате	формите	им	за	минало	
неопределено,	минало	предварително	и	бъ-
деще	време	в	миналото.

ходя, мисля, рисувам, искам, пея 

18.	Определете	вида	на	подчертаното	изре-
чение	в	Текст	2.	Направете	схема.

●	Какви	действия	се	изразяват	в	него?	

19.	 Прочетете	 стихотворението	 „Кулата	 с	
часовник“	–	Текст	3.	Направете	синтакти-
чен	анализ	на	сложните	съчинени	изрече-
ния	в	него.

●	Каква	е	ролята	на	употребените	тире	и	
двоеточие?

20.	Опишете	стъпките	при	създаване	на	от-
говор	 на	 научен	 въпрос.	 Какви	 по	 състав	
изречения	използвахте,	за	да	се	обосновете?

21.	Прочетете	текста.	Напишете	теза	за	въ-
проса:	 Защо механичният часовник е по- 
ценен?

Часовниците с ръчно навиване са меха-
нични, направени са от механични части – 
само колела и пружини. Кварцовите часовни-
ци изискват батерия, за да работят, но също 
може да имат някои механични части.

Механичните часовници са много по-
скъпи от кварцовите, защото са много по-
сложни за изработка. Макар кварцовите ча-
совници по своята същност да са по-точни, 
почти всички колекционери и ценители пред-
почитат механични часовници, тъй като тех-
ните механизми са резултат на натрупани за 
почти 600 години опит и майсторство.

Механичният часовник, често наричан 
часовник с ръчно навиване, е най-старият 
тип произвеждан часовников механизъм, да-
тиращ от 16 век. Той изисква всекидневно 
навиване, за да работи. Тези механизми са 
най-традиционните и обикновено се намират 
в скъпи колекционерски часовници. Те изис-
кват всекидневно навиване.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОТРИЦАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	близки	лица	и	предмети този тази това тези
За	далечни	лица	и	предмети онзи/оня онази/оная онова онези
За	признаци такъв

онакъв
такава
онакава

такова
онакова

такива
онакива

За	количество толкова

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	лица	и	предмети кой коя кое кои
За	предмети	и	животни какво
За	признаци какъв каква какво какви
За	притежание чий чия чие чии
За	количество колко

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	лица	и	предмети никой никоя никое никои
За	предмети	и	животни нищо
За	признаци никакъв никаква никакво никакви
За	притежание ничий ничия ничие ничии
За	количество николко

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	лица	и	предмети който която което които
За	предмети	и	животни каквото
За	признаци какъвто каквато каквото каквито
За	притежание чийто чиято чието чиито
За	количество колкото

Грам.	признаци

Вид

Грам.	признаци

Вид

Грам.	признаци

Вид

Грам.	признаци

Вид
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПАДЕЖНИ фОРМИ ЗА ЛИЦА ОТ М.Р. ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ МЕСТОИМЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБОБЩИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	лица	и	предмети някой някоя някое някои
За	предмети	и	животни нещо
За	признаци някакъв някаква някакво някакви
За	притежание нечий нечия нечие нечии
За	количество няколко

м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.

За	лица	и	предмети всеки/всякой всяка/всякоя всяко/всякое всеки/всякои
За	предмети	и	животни всичко
За	признаци всякакъв всякаква всякакво всякакви
За	количество всичкия всичката всичкото всичките

Грам.	признаци

Вид

Грам.	признаци

Вид

Именителен
падеж

Винителен
падеж

Дателен
падеж

Въпросително
местоимение

кой кого на кого/кому

Относително
местоимение

който когото на когото/комуто

Отрицателно
местоимение

никой никого на никого/никому

Неопределително
местоимение

някой някого на някого/ някому

Обобщително
местоимение

всеки/всякой всекиго на всекиго/всекиму

Падеж
Вид
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МОРфОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

1. Посочвате към коя изучена част на речта се
 отнася думата.
2. Определяте граматичните ѝ признаци.
 Следвате една и съща последователност при
 разбора на съответната част на речта.

Например:
някого – неопр. мест. за лица и предмети, м.р. 
ед.ч. вин. п. 
бях изучил – гл. 1л. ед.ч .мин. предв. време, 
основна форма (да) изуча, II спр.; 

Част	на
речта

Вид	 Лице	 Род	 Число	 Падеж	 Време	 Основна
форма

Спре-
жение	

Член./
нечл.
форма

Место-
имение

Пок
подвид
-за бл. л.
и пр.
-за отд. л.
и пр.
-за
признаци
-за коли-
чество
В, Отр., 
Отн.,
НМ, Об
подвид
-за л. и пр.
-за пр.
-за призн.
-за прит.
-за кол.

-

-

-

-

-
-
-
-
-

+

+

+

-

+
-
+
+
-

+

+

+

-

+
-
+
+
-

+

+

-

-

+ (за 
м.р.)
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-

Глагол -
МНВр.
МПВр.

БВрМ

+ -
+
+за 
ед.ч.

+ - + + + -

Причас-
тие
СД,	МС
Деепри-
частие

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Съюз + - - - - - - - -
Частица + - - - - - - - -
Между-
метие

+ - - - - - - - -

Знаци:   +     Съответната част на речта има този граматичен признак.
               –     Съответната част на речта няма този граматичен признак.
Съкращения: Местоимения: Пок. – показателно местоимение, В – въпросително местоимение, Отр. 
– отрицателно местоимение, Отн. – относително местоимение, НМ –неопределително местоимение, 
Об. – обобщително местоимение; Глагол: МНВр. – минало неопределено време, МПВр. – минало 
предварително време, БВр.М – бъдеще време в миналото; Причастие: СД – сег.деятелно причастие, 
МС – минало страдателно причастие
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СТЪПКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА НА СЛОЖНОТО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

1. Подчертаваме сказуемите и ги преброява-
ме. Правим извод за вида на изречението – 
просто или сложно. Напр.: Децата слязоха 
от автобуса и се затичаха към морето. Ска-
зуемите са две – слязоха и се затичаха. Сле-
дователно изречението е сложно.
2. Преценяваме дали простите изречения са 
самостойни по смисъл и граматически. Де-
цата слязоха от автобуса. Затичаха се към 
морето.
3. Определяме действията в простите изре-
чения с каква времева последователност са 

– едновременни или последователни, проти-
воположни или редуващи се. В примера те са 
последователни.
4. Откриваме как са свързани – съюзно или 
безсъюзно. В примера свързването е съюзно. 
Използван е съчинителният съюз и.
5. Правим извод за вида на сложното съчи-
нено изречение. Разглежданото изречение е 
сложно	съчинено	съединително.

ПОДГОТОВКА И РАБОТА ПО ПРОЕКТ

Работата по проект е творческа, екипна, ин-
тересна. При подготовката се използват зна-
нията по български език и по другите учебни 
предмети, житейският опит и практическите 
познания на всеки. Ето някои съвети за рабо-
та по проект:
1. Разделяте се по групи (не повече от 5 – 6 
човека), по двойки или ако е посочено, рабо- 
тите самостоятелно. Избирате отговорник на 
групата. 
2. Уточнявате какъв конкретен езиков про-
дукт се очаква след изпълнението на проекта 
– табло, ученически речник, наръчник и др. 
3. Определяте и записвате всички дейности, 
които са необходими за изпълнението на про-
екта. 
4. Разпределяте задачите в групата (може да 
ги напишете в таблица, която да раздадете на 
всеки).
5. Определяте крайния срок за изпълнението 
на проекта (не по-малко от 10 дни, защото се 
изисква работа след училищните занятия), 
определяте срок за всяка задача поотделно.
6. Уточнявате какви материали ще използвате 
и откъде ще ги набавите – от библиотеката, 
от теренни проучвания, от разговори със спе-
циалисти, роднини и др. 

7. Подготвяте материалите и ги обсъждате в 
групата, със съученика си (ако сте по двойки) 
или с учителя (ако работите самостоятелно). 
Полезно е да обсъдите материала си и с дру-
ги хора – родители, по-големи братя и сестри, 
ваши близки, чието мнение цените. 
8. Избирате говорител на групата, който да 
представи готовия проект пред класа и да 
го защити в рамките от 3 до 5 минути. Ако 
проектът е самостоятелен, го представяте и 
защитавате сам. 
9. Участвате заедно с учителя в оценяването 
на другите проекти от класа и аргументирате 
мнението си (най-добре писмено). 
10. По желание каните учители по други 
предмети, директора, приятели от съседни 
класове, родители, за да видят резултата от 
работата по проекта и да изразят мнението 
си.
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Бъдеще време в миналото – минало време, 
означаващо действие, което е предстоящо 
да се извърши след някакъв минал момент, за 
който се говори.

Въпросително местоимение – местоиме-
ние, което замества неизвестни обекти, 
качествени или количествени признаци, ко-
гато се пита за тях.

Деепричастие – нелична глаголна форма, оз-
начаваща допълнително действие, което се 
извършва едновременно с основното дейст-
вие, представено от глагола сказуемо. Не се 
изменя по форма.

Еднородни части – части на изречението, 
които изпълняват една и съща синтактична 
служба и са съчинително свързани, се отна-
сят по еднакъв начин към друга част в изре-
чението.

Междуметие – неизменяема част на речта, 
която служи за непосредствено изразяване на 
чувства или наподобява природни звукове. 

Минало неопределено време – минало вре-
ме, означаващо действие без връзка с опре-
делен минал момент, а във връзка с произля-
зъл от него резултат, наличен в момента на 
говорене.

Минало предварително време – минало 
време, означаващо минало действие, извър-
шено преди друг минал момент, за който се 
говори.

Минало страдателно причастие – вид ми-
нало причастие, образувано с наставка -н, -т 
обикновено от миналата основа на глагола, 
означаващо признак на предмет или лице в 
резултат на изпитано от тях действие, ми-
нало по отношение на главното действие.

Неопределително местоимение – местои-
мение, с което се заместват названия на не-
определени обекти и названия на неопреде-
лени качествени и количествени признаци.

Обобщително местоимение – местоиме-
ние, което служи за обобщено означаване на 
всеки обект от дадено множество, на вся-
какви признаци и на цялото количество на 
дадени неща.

ЕЗИКОВ ПОМОЩНИК

Обява – кратък текст, чрез който се съоб-
щава за търсени/предлагани стоки, услуги, 
работа, събития и др. Разпространява се 
чрез печата, интернет, радио, телевизия и 
др.

Отговор на литературен въпрос – аргу-
ментативен текст с устойчива композиция 
за изясняване на въпрос, свързан със съдържа-
нието на литературна творба.

Относително местоимение – местоиме-
ние, което служи за връзка в изречения, като 
обикновено замества лица, предмети, приз-
наци на предмети, споменати в другото из-
речение.

Отрицателно местоимение – местоиме-
ние, което служи за отричане на съществу-
ването на обекти или пък на качествени или 
количествени признаци.

Показателно местоимение – местоимение, 
с което се посочват различни обекти или 
техни качествени и количествени признаци.

Покана – текст, с който се съобщава на ши-
рок кръг хора за предстоящо събитие, пред-
стояща покупка или продажба, търсене или 
предлагане.

Променливо я – звукова промяна, при която 
я при определени фонетични условия се про-
меня в е.

Сложно съчинено изречение – изречение, 
състоящо се от две или повече прости из-
речения, които са съчинително свързани и 
запазват формата си на относително са-
мостоятелни изречения.

Съчинителна връзка – съединява, разделя 
или противопоставя думи или изречения.

Съюз – неизменяема част на речта, която 
свързва еднородни части или прости изрече-
ния в сложното.

Частица – неизменяема част на речта, 
която служи за предаване на допълнителни 
отсенки в значението на дума, словосъче-
тание, изречение, както и за образуване на 
някои форми.



ДА ПРОЧЕТЕМ И ДА ОТКРИЕМ 

ДА НАУЧИМ

ДА ПРИЛОЖИМ

ДА ЗАПОМНИМ

ЗАБАВНА ЗАДАЧА

ЗАДАЧА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ

ЕЗИКОВА ХИТРИНКА

ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА 

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

МОЛЯ, НЕ ПИШЕТЕ В УЧЕБНИКА

ОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАЦИ В УЧЕБНИКА

– да подготвим в екип или самостоятелно

– да научим нови неща

– да обогатим речника си

ДА УПРАЖНИМ!



 

Български
език

Ваня Кръстанова
Елена Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова
Катя Минчева
Мария Бунева

за шести клас

6. клас

Български език
Ваня Кръстанова
Елена Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова
Катя Минчева
Мария Бунева

 Екземпляр за безвъзмездно ползване
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