
 

Български
език

Елена Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова
Дафинка Николова

за седми клас

арскиБългарски език

Одобрен със Заповед №РД09-1446/20.07.2018 г.
на министъра на образованието и науката.



ÄÀ ÏÐÎ×ÅÒÅÌ È ÄÀ ÎÒÊÐÈÅÌ 

ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ

ÄÀ ÏÐÈËÎÆÈÌ

ÄÀ ÇÀÏÎÌÍÈÌ

ÇÀÁÀÂÍÀ ÇÀÄÀ×À

ÇÀÄÀ×À Ñ ÏÎÂÈØÅÍÀ ÒÐÓÄÍÎÑÒ

ÅÇÈÊÎÂÀ ÕÈÒÐÈÍÊÀ

 ÇÀÍÈÌÀÒÅËÍÀ ÇÀÄÀ×À 

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

ÌÎËß, ÍÅ ÏÈØÅÒÅ Â Ó×ÅÁÍÈÊÀ

ÎÇÍÀ×ÅÍÈß È ÇÍÀÖÈ Â Ó×ÅÁÍÈÊÀ

– äà ïîäãîòâèì â åêèï èëè ñàìîñòîÿòåëíî

– äà íàó÷èì íîâè íåùà

– äà îáîãàòèì ðå÷íèêà ñè

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!



1

Ó÷åáíèê

Áúëãàðñêè 
åçèê

7. êëàñ



2

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ çà 7. êëàñ

проф. дфн Елена Николова
Милена Рашкова
Даниела Лалова
Дафинка Николова

Редактор Мария Бунева
Графичен дизайнер Десислава Васова 
Художник на илюстрациите Десислава Васова 
Художник на корицата Десислава Васова 
Коректор Анна Попова 

© Елена Николова, Милена Рашкова,
    Даниела Лалова, Дафинка Николова, 2018 г. 
© Десислава Васова, графичен дизайнер,
    художник на илюстрациите, художник на корицата, 2018 г. 
© ИК „РИВА“ АД, всички права запазени.

ISBN 978-619-225-064-5

Печат Булвест Принт АД

Издание I, 2018 г., 
формат 600х900/8, цветност 4+4, печатни коли 17,00

ИК „РИВА“ АД, София 1000, 
ул. „Неофит Рилски“ 70, ет. 3

www.rivapublishers.com

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ çà 7. êëàñ

Концепцията на учебника е на 
доц. д-р Ваня Кръстанова.



3

   . êëàñ

Ó÷åáíèê

Áúëãàðñêè 
åçèê
Åëåíà Íèêîëîâà
Ìèëåíà Ðàøêîâà
Äàíèåëà Ëàëîâà
Äàôèíêà Íèêîëîâà

7

Áúëãàðñêè 



4

Скъпи седмокласници,

Учебникът по български език за 7. клас 
ще бъде вашият незаменим помощник и 
приятел при изучаването на българския 
език. Той ще ви помага да вниквате в тай-
ните му и да пътешествате в неговия чу-
ден свят. Постарали сме се да направим 
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, ези-
кови хитринки и др.

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

ÄÀ ÏÐÎ×ÅÒÅÌ È ÄÀ ÎÒÊÐÈÅÌ
Всеки урок започва с текст, към кой-

то са поставени въпроси. С тяхна помощ 
си припомняте изученото, наблюдавате 
езикови особености или откривате сами 
нови знания.

ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ
Най-важната учебна информация е съб-

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

ÄÀ ÏÐÈËÎÆÈÌ
Задачите за самостоятелна работа в 

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

ÄÀ ÇÀÏÎÌÍÈÌ
В края на урока е обобщено какво тряб-

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

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ
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:

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ – обясняват 
се нови или непознати за вас думи, които 
ще обогатят речника ви.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å е за любознателните 
седмокласници и разширява информация-
та за изучавано езиково явление.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ – дейност за 
групова или самостоятелна работа. Из-
пълнението на проекти ще ви приучи да 
работите с различни източници на инфор-
мация и да създавате свои езикови про-
дукти.

В края на учебника има ÅÇÈÊÎÂ ÏÎ-
ÌÎÙÍÈÊ с кратки обяснения на новите 
езикови понятия. В ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÒÎ са 
съб рани таблици и указания – за синтакти-
чен анализ, за подготовка на проект и др.

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

Желаем ви успешна,

приятна и ползотворна работа!

АвторитеАвторите
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Скъпи колеги,

Учебникът по български език за 7. клас на 
издателство „Рива“ е подготвен съгласно 
новата учебна програма по БЕЛ от 2017 г.
Вие познавате учебниците на нашия ко-
лектив за 5. и 6. клас. Ще ви бъде лесно да 
работите и с този учебник, защото той 
следва същата методика и принципи на 
структуриране. Урочните статии пред-
лагат кратка и ясна информация за учени-
ците, като акцентът е върху практичес-
кото є прилагане чрез различни задачи. 
Учебното съдържание е структурирано в 
4 раздела и разпределено в урочни статии 
за нови знания, за обобщение, за годишен 
преговор. Всеки раздел започва с различни 
по жанр текстове и с две систематизира-
щи рубрики: 

Êàêâî ñúì íàó÷èë(à) äîñåãà и Êàêâî ùå 
íàó÷à â òîçè ðàçäåë.

За пълноценното овладяване на езико-
вите знания от учениците сме заложили 
следните стъпки за работа в урочните 
статии: Äà ïðî÷åòåì è äà îòêðèåì, Äà 
íàó÷èì, Äà ïðèëîæèì, Äà çàïîìíèì, Äà óï-
ðàæíèì. Този алгоритъм намира израз в:

• разнообразни по жанр и темати-
ка текстове, с които започва всеки урок; 
текстовете са придружени с въпроси, из-
искващи наблюдение и работа от ученици-
те;

• ясно откроена научна информация;

• задачи за самостоятелно прилагане 
на знанията;

• кратко обобщение в края на урочна-
та статия – 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:

Çàïîçíàé ñå ñ äóìèòå (за обогатяване 
на лексикалния запас на седмокласниците), 
Çíàì ïîâå÷å (за разширяване на знанията 
по темата), Äà íàïðàâèì ïðîåêò (за екип-
на или индивидуална работа по проект), 
Åçèêîâ ïîìîùíèê (кратък речник на езико-
вите понятия от учебното съдържание).

Отделни практически указания в уроч-
ните статии сме формулирали като Åçè-
êîâè õèòðèíêè, за да събудим интереса на 
учениците; в обобщителните упражнения 
сме заложили рубриката Åçèêîâà áúðêîòèë-
íèöà, с която се проверява равнището на 
разбиране на текст и осмисляне 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 седмок-
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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ÍÀ×ÀËÅÍ ÏÐÅÃÎÂÎÐ

Ò.1 – Аз имам чушки в дисагите си – съоб-
щи ненадейно бай Ганьо. Той гореше от же-
лание да си разтрие една чушчица от дреб-
ните в супата, която се показа съвсем бледна 
за неговия стомах, но се стесняваше да изва-
ди чушки, да не го помислят за простак, та 
искаше по-напред да сондира1 стопаните.

– Да? Имате чушки? – обади се Иречек.
– Как не, нося си аз чушки; нали знаете, 

„България майка мила“ не може без лютич-
ко. (…)

– Н , заповядайте, разтрийте си, хе, хе, 
хе, по български! Не, не, разтрийте, слушай-
те мене и ще видите какво нещо е. Е, вий 
знайте: насила хубост не става. Чакайте аз 

Ò.2 Храната на българите през Ранното сред-
новековие

Основен проблем на човечеството вина-
ги е било изхранването. Интересен е въпро-
сът каква е била основната храна на бълга-
рите в периода на Ранното средновековие. 

При археологически проучвания са от-
крити останки от зърнени култури и кости на 
животни. Те са изследвани от археоботани-
ци и археозоолози и дават представа за еже-
дневната храна на българите по това време. 

Правени са проучвания на ранносред-
новековното селище при Дуранкулак, дати-
ращо от Х – Х  в. Открити са останки от 
различни култури – пшеница, ръж, просо, 
ечемик, лимец, мохар (лудо просо), леща. За 
отбелязване е, че ечемикът и ръжта са незна-
чителни количества, а основната култура 
е пшеницата, характеризираща се с много 
добри качества. 

да си разтрия, че да ви покажа какво се вика 
супа.

– Я ми подайте още едно късче хлебец. 
Вий съвсем без хляб ядете – учудва се бай 
Ганьо. – На българѝята дай хляб; ние много 
хляб ядем; да не се хваля, ама с таквази чор-
ба, пърдон, с таквази супа цял самун хляб 
изядам. Бас държа.

Бас не държаха, но и без това бай Ганьо 
унищожи доста хлебец. 

– Туй винце отде го вземате? – любопит-
ства бай Ганьо, не че го интересува отгово-
рът, а така, да намери предлог за още някоя 
чашка.

Алеко Константинов, из „Бай Ган о“

Намерените кости в Дуранкулак са на 
домашни животни – говедо, овца, коза, сви-
ня, кон, магаре, куче, котка, кокошка, гъска 
и патица. 

Ловът и риболовът са осигурявали го-
ляма част от месото на средновековните 
българи. Анализирайки резултатите от Ду-
ранкулак, археолозите доказват, че 20% от 
месото е доставяно от лова. На първо място 
се е ловувал благородният елен, следван от 
сърна, дива свиня, тур и див заек, но са от-
крити и кости от делфин, морски и сладко-
водни риби.

Днес хората приемат храната като да-
деност. Но не бива да забравяме, че преди 
стотици години, а и сега на някои места, де-
сетки хиляди хора са били обречени на глад 
и дори са избухвали „гладни“ бунтове. 

ИМ, Бургас

1 Сондирам – проучвам; вземам мнение.
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2 Аула – голяма тържествена зала в университет.

ОБЯВА
По повод на Световния ден на храните –

 октомври
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

организира на 16.10.2016 г.
работна среща дискусия по проблемите на храненето на българина.

Мото на дискусията:
„Инвестиране в селското стопанство за осигуряване на храни“ 

Поканени са представители на министерствата на здравеопазването, 
на земеделието и горите, на икономиката и енергетиката, на производи-

тели на храни и др.
Начало – 14,00 ч.

Място – голямата аула2 на Националния център по опазване на
общественото здраве. 

Записвания за участие – до 15.10.2016 г. в Пресцентъра на МЗ
Организатор – Координационен съвет на Националния план за дейст-

вие „Храни и хранене“
От организатора

1. Определете общата тема на текстовете.

2. Кой от текстовете е научен? Запишете 
термините, употребени в него. 

3. Посочете елементите на отговора на нау-
чен въпрос в Текст 2.

4. Препишете формите на променливо Я в 
Текст 1.

5. Дайте по три примера от Текст 1 за изме-
няеми части на речта. 

6. Запишете изучените местоимения, упот-
ребени в Текст 1. Определете вида им. Мес-
тоимения от кой вид не откривате в текста?

7. В кои местоимения от Текст 1 откривате 
нарушения на езиковата норма? Кое нала-
га употребата им?

8. Посочете междуметията в Текст 1.

9. Поставете правилните форми на место-
именията на празните места в изречени-
ята.

Очаквам (някой) ..., (който) ... да ми помогне 
за съчинението.
На (някой) ... дадох книгата, но не помня на 
(кой) ... .
Знам, че за (всеки) ... от вас ще има билети 
за цирка, затова (никой) ... няма да е обиден.  
Изглежда, че сте пропуснали (някой) ... в спи-
съка на участниците.

10. Определете граматичните признаци на 
подчертаните в Текст 1 местоимения: го, 
ви, ми.

9
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11. С коя форма можете да заместите отри-
цателното местоимение в шеговития диа-
лог?

– Какво правиш?
– Никому нищо – и все лошо.

12. Запишете от Текст 2 формите за:

● сегашно деятелно причастие;
● минало страдателно причастие;
● деепричастие;
● минало деятелно причастие;
● минало неопределено време.

13. Каква е службата на деепричастието и 
на причастията в изреченията от петия аб-
зац на Текст 2?

14. Препишете изреченията, като употре-
бите частицата не.

Композиторът беше потънал в мислите си, 
(не)обръщайки внимание на шума в залата. 
Посрещачите се затичаха по пистата, (не)до-
чаквайки кацането на самолета. 
(Не)хаейки за утрешната контролна работа, 
ученикът отиде на игрището.

15. В кое изречение е допусната граматич-
на грешка?

А) Тя, недочувайки текста, записа диктовката 
грешно.
Б) Не мислейки за последиците, детето се 
втурна към огъня.
В) Злата жена хвърли писмото в огъня, разга-
ряйки се по-силно.
Г) Влакът, спиращ бавно на гарата, изглежда-
ше като обвит в мъгла.

16. На празните места запишете форми на 
глаголите да предпочета и да достигна в 

минало предварително време и в бъдеще 
време в миналото.

Археолозите ... да продължат с разкопките 
въпреки лошото време, защото ... до гробни-
цата на владетеля.

17. Дайте по три примера от Текст 1 за 
употреба на неизменяеми части на речта – 
съюзи, частици, междуметия. 

18. Препишете подчертаното изречение от 
Текст 2. Определете вида на еднородните 
части. Обяснете употребата на тирето и за-
петаите. 

19. Дайте примери за употребата на други 
еднородни части в същия текст и в Текст 3.

20. Запишете сложните съчинени изрече-
ния, употребени в Текст 2. Как са свързани 
простите изречения в тях?

21. Определете броя на простите изречения 
в състава на сложното съчинено изречение. 
Какви съчинителни връзки са използвани?

Няма нито един от тях. Те всички са си 
отишли. Те вече не стъпват по осеяните с 
цветя пътеки и канутата им не порят кристал-
ните рекички, напоеният с ухание зефир не 
разнася техните гласове, тетивата на техните 
лъкове не звънти сред дърветата – те се разде-
лиха с тебе завинаги и отидоха надалеч.

Майн ид, из „Оцеола“

22. Прочетете Текст 3 и запишете особе-
ностите на обявата, като дадете примери 
от текста.

● Какво означава съкращението МЗ от 
Текст 3?

23. Преобразувайте текста на обявата в по-
кана.



ÒÅÊÑÒÚÒ
Â ÐÅ×ÅÂÎÒÎ 
ÎÁÙÓÂÀÍÅ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ: 



I. ÒÅÊÑÒÚÒ Â ÐÅ×ÅÂÎÒÎ ÎÁÙÓÂÀÍÅ

По време на официалното откриване на 
българското европредседателство в Народния 
театър „Иван Вазов“ председателят на Евро-
пейския съвет Доналд Туск изнесе реч изця-
ло на български език. Той започна речта си с 
цитат от стихотворението на Иван Вазов „Оте-
чество любезно, как хубаво си ти!“. „Добре, че 
един от приоритетите на българското предсе-
дателство е бъдещето на Западните Балкани – 
кой друг, ако не вие – потомците на Спартак, 
наследниците на най-старата държава в Ев-
ропа, вие, които никога не сте губили бойно 
знаме в битка, кой друг би бил на висотата на 
тази важна и изключително трудна задача да 
се поднови европейската перспектива за целия 
регион?

Спартак тогава беше едва тридесетгоди-
шен и извън поменатите изключителни преи-
мущества той притежаваше широка и далеко 
неотговаряща на положението му култура, 
необикновена възвишеност на мислите, ду-
шевно благородство и величие, за които даде 
най-блестящи доказателства. (...)

Спартак беше рус. Дългите му коси и гъс-
тата му брада обкръжаваха като рамка хубавото 
му мъжествено и правилно лице. Две големи 
сини очи, пълни с живот, с чувство, с пламък, 
разливаха по лицето му светлина – когато той 
биваше по-силен от всички и излизаше победи-
тел във всяка схватка. Така той се прочу с под-
визите си по арените и цирковете на Италия.

И тъй, Ациан за първи път сега излагаше 
Спартак на кървавите борби в цирка

– Дръжте се, дръжте се, самнити3! – кре-
щяха хилядите гласове на тези, които се бяха 
обзаложили за тях. (...)

Срещу тези гласове се издигаха не по-
малко мощните гласове на привържениците 

Ò.1

Ò.2

12

Вие винаги сте били решителни и смели, 
което потвърдихте и през последните годи-
ни“, заяви Туск. Словото му бе приветствано 
с бурни аплодисменти.

Из интернет

на траките, които имаха малка надежда, но 
все пак се държаха здраво о нея. 

Бурно ръкопляскане проехтя из цирка 
след този удар и се понесоха хиляди гласове, 
които викаха: 

– Дръж се, Спартак, браво, Спартак, да 
живее Спартак! 

Тоя израз го правеше чувствително раз-
личен от това, което изглеждаше, когато, из-
пълнен с гняв, с пламтящи очи и със страшен 
вид, се биеше в цирка. 

Спартак бе роден всред Родопите в Тра-
кия. Той се бил срещу римляните, когато на-
хълтали в страната му. (...)

Бяха се изминали едва две години, откак 
Спартак бе записан между гладиаторите. (...)  
Колкото и силни и смели да бяха другите гла-
диатори, той се оказваше най-спокоен – изра-
за на печална доброта.

афаело Джован оли, из „Спартак“

3 Самнити – древно италийско племе.
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I. ÒÅÊÑÒÚÒ Â ÐÅ×ÅÂÎÒÎ ÎÁÙÓÂÀÍÅ Въстанието на Спартак, наричано 
също Трета робска война, Гладиаторска 
война и Война на Спартак, е последното от 
серия неуспешни робски въстания срещу 
Римската република. То е единственото, 
което пряко застрашава римските владения 
в Италия, и е двойно по-тревожно за рим-
ляните заради нарастващата група от роби, 
която се сражава успешно срещу римска-

Ò.3

Като използвате текстовете:

Характеризирайте комуникативната ситуация 
в Текст 1.

Посочете езиковите и структурните особе-
ности на Текст 3.

Посочете характерните особености на уроч-
ната статия Текстът в речевото общуване.

Какво е предназначението на обявата и пока-
ната?

Елементите на комуникативната ситуация – 
участници, предмет, цел, условия.

Особеностите и структурата на научния 
текст.

Урочна статия – научен текст от определе-
на научна област.

Обява и делова покана

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

1. Кои са особеностите на медийните тек-
 стове – информационна бележка, интервю
 и репортаж.
2. Как да извличам и обработвам информа-
 ция от медиен текст.

3. Какви са особеностите на художествения
 текст.
4. Как да извличам и анализирам информация
 от художествен текст.

та армия между 73 и 71 г. пр.н.е. В крайна 
сметка бунтът е смазан от военните уси-
лия на един римски командир – Марк Ли-
циний Крас. Въстанието на Спартак обаче 
има важно значение за политиката на Рим 
в следващите години. Името на водача му 
става символ на свободолюбие и борба за 
справедливост.

Из енциклопедия

1. По какво се различават трите текста?
2. Кой текст притежава признаците на на-
 учния текст? Към коя научна област се
 отнася той? Аргументирайте се.

3. Кой от текстовете има за цел да инфор-
 мира и кой – да въздейства естетически? 
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ÒÅÊÑÒÚÒ Â
ÌÀÑÎÂÀÒÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß

1. ÒÅÊÑÒÚÒ È ÎÁÙÓÂÀÍÅÒÎ 

2. ÒÅÊÑÒÚÒ È ÌÀÑÎÂÀÒÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß

Характеризирайте
комуникативната ситуация 
в текста.

За кого е предназначен
текстът? 

Какво се случва? Кога се
случва? Къде се случва? 
Кои са участниците?

По какъв начин е разпрос-
транена информацията?

КРЪСТОСЛОВИЦИ НА ЕДИНАДЕСЕТ ЕЗИКА ЗА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

Европейският ден на езиците се отбелязва всяка годи-
на по инициатива на Съвета на Европа. За поредна година 
26 септември – празникът на езиковото многообразие – съб-
ра десетки хора пред Народния театър „Иван Вазов“.

Най-голямата атракция са международните кръстос-
ловици, които предлагат закачлив начин да се научат мно-
го чужди думи. Участниците мерят сили и в артистичен 
прочит на поговорки и цитати на различни езици. „Езици-
те“ празнуват, „езиците“ си говорят. 

Институтът за български език при БАН също се вклю-
чи в инициативата. Учени представят образователни игри, 
в които участниците трябва да предложат подходящи думи 
с домашен произход на мястото на думи с чужд произход. 
Включете се в забавното предизвикателство! С образова-
телната игра „Играй с думите!“ малки и големи могат да 
подложат на проверка езиковите си познания.

Из интернет

Ò.1

Предмет на текста е Европейският ден на 
езиците. 
Темата е инициативата, свързана с Евро-
пейския ден на езиците. 

елта е да се информира обществото за дей-
ностите, организирани по повод на Европейс-
кия ден на езиците.
Участниците в общуването са журналистът 
и читателите – широк кръг от хора, всички, 
които се интересуват от темата на текста.
Общуването е официално, писмено, непря-
ко, осъществява се чрез интернет.

Какво се случва? – Европейският ден на ези-
ците. 
Кога се случва? – на 26 септември.
Къде се случва? – пред Народния театър 
„Иван Вазов“.
Кои са участниците? – десетки хора, учени от 
БАН.

Масовата комуникация е процес на раз -
п ространяване на информация сред големи 
групи от хора чрез медиите. 
С термините медия или масмедия се назо-
вават средствата за масово осведомяване.
Думата „медия“ е от латински произход и оз-
начава посредник.

Общуването в различни речеви ситуации 
поражда различни по вид текстове – науч-
ни, медийни и други.

Този вид текст е медиен, разпространява се 
чрез едно от средствата за масово осведо-
мяване – интернет.
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ÒÅÊÑÒÚÒ Â
ÌÀÑÎÂÀÒÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß

ЕЛ: ФУНК ИЯ:
да осведомява информативна 
да коментира коментарна
да подтиква към действие апелативна4

да въздейства експресивна
да развлича  развлекателна

вестници, списания, радио, телевизия, интернет

екстът в масовата комуникация информи-
ра широката аудитория за актуални общест-
вени събития, коментира, въздейства, форми-
ра общественото мнение, апелира и развлича.

4 Апелативна функция – да подтиква към действие, да призовава.

Средствата за масово осведомяване са печат-
ни (вестници, списания) и електронни (ра-
дио, телевизия и интернет). 
Общуването в медиите е:
● официално и публично;
● писмено (вестници, списания, интернет) 
или устно (радио, телевизия, интернет);
● непряко (между пишещия говорещия и 
читателите слушателите зрителите).

Чрез медиите хората се осведомяват за зна-
чими събития – обществено-политически, 

културни, научни, образователни, спортни, 
социални и други дейности. 

Текстовете, предназначени за масова комуни-
кация, се наричат медийни.

С каква цел са употребени?

Да се представи точна и обективна информа-
ция за случилото се.

Да посочат предмета на текста.

Да се постигнат образност и емоционалност.

Прочетете Текст 1 от стр. 14 и посочете не-
говите езикови особености. 

● Думи и изрази в прякото им значение – 
събития, факти, институции.  
Факти: Европейският ден на езиците, 6 
септември, събра десетки хора, образова-
телната игра... 
Институции: Съвета на Европа, Народния 
театър „Иван Вазов“, Институтът за бъл-
гарски език.

● Термини: чужди думи, думи с домашен 
произход. 

● Думи и изрази с преносна употреба: ме-
рят сили, „Езиците“ празнуват, „езиците“ 
си говорят.

3. ÅÇÈÊÎÂÈ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ ÍÀ ÒÅÊÑÒÎÂÅÒÅ 
Â ÌÀÑÎÂÀÒÀ ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß

ÌÅÄÈß, ÌÀÑÌÅÄÈß

ÌÅÄÈÅÍ ÒÅÊÑÒ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ×ÐÅÇ ÊÎÈÒÎ ÑÅ 
ÎÑÚÙÅÑÒÂßÂÀ
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1. Кое от изброените средства НЕ е пред-
назначено за масова комуникация?

А) вестници Б) телевизия
В) речници Г) интернет

2. Характеризирайте комуникативната си-
туация и езиковите особености на текста.

За пета поредна година в пет града от 
страната от 9 септември до 25 септември 
ще се проведе националната екокампания 
„Стара хартия за нова книга“. Нека заедно 
спасим природата и насърчим децата си да 
четат!

Общините Хасково, София, Русе, Плов-
див и Бургас ще бъдат домакини на настоящo-
то издание на инициативата. Какъв по-добър 
начин децата да научат повече за рециклира-
нето, да разберат как да пазят природата и да 
събират разделно отпадъците? 

Талисман на кампанията „Стара хартия 
за нова книга“ тази година е един от най-оби-
чаните съвременни фентъзи герои за любоз-
нателните палавници – Пърси Джаксън.

Началото на каузата е поставено на 15 
септември 2013 г. За четирите години малчу-
ганите, заедно със своите родители, са пре-
дали за рециклиране 90 тона хартия. Така са 
спасили от изсичане 1170 дървета.

Из пресата

3. Определете предмета, целта и функции-
те на текста. 

Пръст от пет свещени града е вградена в 
специални капсули в паметник на кирилица-
та, който нашите полярници ще занесат в Ан-
тарктида. Това съобщи археологът проф. Ни-
колай Овчаров, чиято е идеята за проекта. Тя 
е подкрепена от ръководителя на българската 
полярна експедиция проф. Христо Пимпирев.

В монумента, висок 2,3 метра и израбо-
тен от няколко метални сегмента, които може 
да се разглобяват подобно на детски кубчета, 
е вградена пръст от Велико Търново, София, 
Плиска, Преслав, Варна и от гроба на хан 
Кубрат край Малая Перешчепина.

Пътят на паметника към остров Ливинг-
стън започва на 15 януари, по време на дваде-
сет и петата юбилейна експедиция.

Из пресата

4. Потърсете информация защо медиите са 
определяни като четвъртата власт.

В медийните текстове се използват думи и 
изрази в пряко и в преносно значение, тер-
мини, различни по цел на общуване изре-
чения. 

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

Сферите на общуване са областите, средата, в 
която се използват различните по вид текстове.
Според своите особености и предназначение 
различните по вид текстове служат за общуване 
в различни сфери на социалния живот.
Медийният текст е предназначен за медийна-
та сфера.

ЗНАЯ кои са средствата за масова ко-
муникация.
МОГА да характеризирам ситуацията 
на общуване в медийния текст.

● Думи и изрази от всекидневното общуване:
закачлив начин, да подложат на проверка.

● Различни изречения по цел на изказване:
Преобладават съобщителни изречения, упот-
ребено е и подбудително изречение:
Включете се в забавното предизвикателство!

Да се постигнат емоционалност и непринуде-
ност.

Да се информират читателите за инициати-
вата и съпътстващите я прояви, а чрез под-
будителното изречение те се призовават към 
действие.
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ÌÅÄÈÉÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ – ÑÚÙÍÎÑÒ È 
ÔÓÍÊÖÈÈ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ ÁÅËÅÆÊÀ 

1. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÔÓÍÊÖÈÈ ÍÀ ÌÅÄÈÉÍÈÒÅ ÒÅÊÑÒÎÂÅ

За кого са предназначени 
двата текста?

На кои въпроси дават
отговор Текст 1 и Текст 2?

Каква информация
представят?

Каква е разликата във
функцията им и в употребата 
на езикови средства?

„Дидона“ е една от двете български фирми, които 
изработиха всички артикули от лимитирана колекция на 
шведска компания. Колекцията отскоро се продава в целия 
свят, съобщи вестник „Икономика“. Това е първата колек-
ция на шведската компания, изцяло произведена в Бълга-
рия.

„Нашите изделия се радват на интерес в скандинав-
ските страни. Традиционното българско кичено халище 
се оказа много интересно за шведските ни клиенти. Бъл-
гарският текстил – родопски одеяла, халища, покривки – е 
много търсен също в Германия, Чехия, Великобритания“ – 
казва в интервю собственикът на фирмата. Той се надява 
да продължи сътрудничеството с шведската компания, за-
щото е много надежден партньор, но не иска да загърбва 
традиционния български текстил.

Из печата

Ò.1

Ò.2 За съжаление, българските текстилни компании изчез-
наха. И ако и последните изчезнат, това означава да се ли-
шим от родопските одеяла, които се правят по специална 
стара технология, от халища, черги, килими. Някои от тези 
изделия се правят дори от същите хора, както и преди 1989 г. 
Хубаво е да се развием, но в същото време да запазим тра-
дициите в домашния текстил и за следващите поколения. 
Това изисква стъпки, които трябва да се случват една след 
друга. Нека поемем този ангажимент и към нас самите, да 
направим така, че това производство да продължи да съ-
ществува!

Из интернет



2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ ÁÅËÅÆÊÀ

Информационната бележка (дописката) е 
най-старият вестникарски жанр и най-често 
срещаният медиен текст, кратка е по обем и 
е адресирана към широка аудитория.

Зад. 3. Докажете, че Текст 1 на стр. 17 е ин-
формационна бележка.

1. Кое твърдение е вярно?

А) Информационните жанрове коментират 
отразяваните събития.
Б) В информационните жанрове се използват 
експресивни езикови средства.

Функции на медийните текстове: 
● информативна и коментарна (основни); 
● апелативна, експресивна, развлекателна 
(допълнителни).

нформационната бележка е основният 
новинарски текст.

Зад. 1. Открийте експресивните езикови 
средства във втория текст.

Зад. 2. Като имате за модел Текст 1 и Текст 
2, съставете два текста на една и съща ак-
туална за деня тема, като единият инфор-
мира за някакво събитие, а другият го ко-
ментира. 

● В кой текст ще използвате експресивни 
езикови средства?

ЗНАЯ какви са особеностите и функ-
циите на медийните текстове.
МОГА да разпознавам информацион-
ната бележка като медиен текст.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Текст 1 и Текст 2 са предназначени за широка ау-
дитория, за масовата комуникация – те са медий-
ни, наричат се още публицистични. Информират 
за актуално5 събитие в живота на обществото.
Текст 1 отговаря на въпросите кой („Дидона“), 
какво (изработиха всички над 30 артикула от ли-
митирана колекция на шведска компания), кога
и къде (Колекцията отскоро се продава в целия 
свят; изцяло произведена в България); съдържа 
мнение и прогноза на участник в събитието. 
Текст 2 дава оценка, изразява позиция, очер-
тава перспективата за развитието на проблема. 

Същност на медийните текстове:
● фактологичност, документална досто-
верност, актуалност, краткост на изложе-
нието в интересна форма;
● коментарност и аналитичност, оценъч-
ност, въздейственост и апелативност.

Във втория текст, за разлика от първия, са из-
ползвани експресивни езикови средства.

Двата текста се различават по своята функция – 
Текст 1 информира, а Текст 2 коментира.

В) Информационната бележка е кратък по 
обем новинарски текст.
Г) Основна функция на информационните 
медийни текстове е развлекателната.
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5 Актуален – съвременен, модерен
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и през 2014 г. „Тази година беше много ус-
пешна за Григор, надявам се, че това ще му 
помогне и ще го държи на върховете. Кога-
то Григор си дойде, ще му дам наградата с 
много голямо удоволствие. Желая успех на 
всички други призьори“, каза майката на Ди-
митров, която получи приза. 

Из интернет

● Какъв е жанрът на медийния текст?

7. Препишете причастията от медийния 
текст в зад. 6 и определете вида им.

8. Сравнете как е отразено едно актуално 
събитие в три различни медии – вестник, 
телевизия, интернет.

9. Разгледайте един от популярните ежед-
невници и запишете какви рубрики откри-
вате в него. Кои от тях срещате и в други 
медии?

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

2. За какъв тип общуване е предназначен 
Текст 1 на стр. 12? 

3. Каква е основната функция на Текст 1 
на стр. 12?

4. Какви са езиковите особености на Текст 1 
на стр. 12? Извадете думи термини и думи 
от ежедневното общуване. 

5. Съставете кратък текст на тема: Пат-
ронният празник на училището, в който 
да информирате родителите си с какви съ-
бития сте отбелязали празника на вашето 
училище.

● Какъв ще бъде жанрът на текста?
● Какви езикови средства ще използва-
те?

6. Направете характеристика на кому-
никативната ситуация и на употребени-
те езикови средства в следния медиен 
текст.

Григор Димитров беше избран за най-
добър спортист на България за 2017 г. Тени-
систът, достигнал рекордното трето място в 
световната ранглиста и спечелил финалния 
турнир на АТП в Лондон през ноември, за 
втори път в кариерата си е  1 в България. 
Първата ни ракета беше на върха в анкетата 

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

Разделете се на екипи и представете про-
ект на тема: ак да направим вестник на 
класа, в който да отразяваме най-важни-
те събития?. Предложете основните руб-
рики.

Кореспонденция – водещ информационен 
жанр в съвременните медии, отразяващ съби-
тия от различни точки на света.
Обзор – преглед на събитията, случили се за 
определен период от време.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

 – преглед на събитията, случили се за 
определен период от време.
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ÌÅÄÈÉÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ –
ÈÍÒÅÐÂÞ È ÐÅÏÎÐÒÀÆ

1. ÈÍÒÅÐÂÞ

За какъв тип общуване е ха-
рактерен текстът?

Как е структуриран?

Кои са основните му функции?

Какви езикови средства са 
употребени? 

урналист: При този масов интерес към нацио-
налната ни история защо масовият човек продължава 
да е пълен невежа, бездуховен, безроден, безсъзнателен?

С. .: Това не е от днес, нито ще свърши утре. Нашият 
народ, като всеки народ, всякога е имал своите умни хора и 
своите глупаци, своите честни хора и своите подлеци, своите 
герои и своите предатели. Лошото е, когато тези, дето ги спо-
менавам на второ място, заемат първите места в държавата и 
масовият човек започне да им подражава, мислейки, че – ето, 
това е хубавото, това е доброто, към това трябва да се стре-
мим. Както казват учените хора – подменят се ценностите.

.: Каква би била твоята класация за сегашното ни 
общество – на кое място би поставил съсловието на бъл-
гарските лекари, на учителите, на научните работници, 
на инженерите, на военните, на духовните пастири, на 
художествената интелигенция... Би ли дал кратки ха-
рактеристики на някои от тях?

С. .: Според мен най-важното за едно общество е да е 
здраво физически и духовно, следователно на първо място би 
трябвало да са лекарите и учителите, след учителите – всич-
ки онези, които дават на народа знание и духовна просвета. 
А забележете каква е у нас подредбата на министерствата – 
Здравното, Просветното и Културното министерство са на по-
следно място и за тях се заделят най-малко пари от бюджета. 
А би трябвало да е обратното. Оттук всичко тръгва наопаки 
в държавата. Кои са най-бедни, най-нископлатени – най-ва-
жните: лекарите и учителите. Защо тогава се чудим, че сме 
най-болната, най-непросветената и поради това – най-бедната 
нация в Европа? 

Из печата

Ò.1

Текстът е медиен. Структуриран е под фор-
мата на въпроси и отговори, актуални и зна-
чими за обществото.
Основните му функции са информативна и 
въздействаща.
Употребени са предимно думи в прякото си 
значение. Използвани са както съобщителни, 
така и въпросителни изречения (същински и 
реторични въпроси).
Този медиен текст е интервю.

собености на интервюто: 
●  информационен медиен текст; 
●  актуалност и значимост на въпросите, 
на които се дава отговор;
●  диалогична форма на общуване между 
интервюиращ и интервюиран.



21

ÌÅÄÈÉÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ –
ÈÍÒÅÐÂÞ È ÐÅÏÎÐÒÀÆ

2. ÐÅÏÎÐÒÀÆ

За какъв тип общуване е ха-
рактерен текстът?

Какви видове текст откри-
вате в него?

Кои са основните му функции?

Какви езикови средства са 
употребени?

Отлични са условията за туризъм в планините. Тем-
пературите са много добри за сезона – над нулата. По най-
високите части на планините времето е ветровито. Това 
съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към 
БЧК. Съоръженията никъде не работят. 

Намирам се на екопътека „Водопадите“. Реката се вие 
като змия покрай вековни борове. Минавам по един от мно-
гобройните мостове и настигам семейство с две малки деца. 
Поздравявам и ги питам за пръв път ли са тук. Отговарят ми, че 
това е любимата им дестинация и винаги когато имат възмож-
ност, сами или с приятели, идват тук да се разходят на чист въз-
дух. Чуваме нарастващ грохот и след няколко минути пред нас 
се открива величествената гледка на водопад Орфей. Пръски 
вода проблясват на слънцето като безброй искрици. Новите ми 
познайници продължават по пътеката нагоре, а аз се връщам, 
тъй като съм мокра от водната пара, проникнала през пуловера.

От ПСС препоръчват туристите да излизат с подходяща 
екипировка, да не закъсняват и да не замръкват в планините.

 Из интернет

Ò.2

Текстът е медиен. Основните му функции са 
информативна и въздействаща. Журналистът 
не просто осведомява, а дава образна предста-
ва за отразяваното събитие от мястото, където 
то се случва.
Употребени са думи в пряко и в преносно зна-
чение. Глаголите са в т.нар. сегашно репортажно 
време, чрез което действията се представят като 
протичащи в момента пред погледа на читателя.
Този медиен текст е репортаж.

Зад. 1. Открийте сравненията в репортажа. 
Каква е тяхната роля?

собености на репортажа: 
●  информационен медиен 
текст;
●  актуалност; 
●  описателност, картинност, 
образност;
●  преки наблюдения и раз-
съждения.

ЗНАЯ какви са особеностите на интер-
вюто и репортажа.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое твърдение е НЕВЯРНО?

А) Интервюто се характеризара с актуалност и 
значимост на въпросите, на които се дава отговор.
Б) Основните функции на интервюто и репор-
тажа са информативната и въздействащата.
В) В репортажа липсват преки наблюдения и 
разсъждения.
Г) Репортажът дава информация за събитието 
чрез описание, картини и образи.

МОГА да разпознавам интервюто и ре-
портажа като медийни текстове.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

Разделете се на два екипа и направете ин-
тервю и репортаж с изявен ваш съученик (в 
областта на спорта, учебната или изследова-
телската дейност). Обърнете вни мание на 
предварителната подготовка.



ÈÇÂËÈ×ÀÍÅ È ÎÁÐÀÁÎÒÂÀÍÅ ÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒ ÌÅÄÈÅÍ ÒÅÊÑÒ 

Извличане и обработване на информация 
от медиен текст в пет стъпки:

→ Да се определят предметът и темата на
 медийния текст.

→ Да се отговори на въпросите кой, какво,
кога, къде.

→ Да се определят целта и основната функ-
 ция на медийния текст.

→ Да се характеризират употребените ези-
 кови средства.

→ Да се определи жанрът на медийния текст.

Като имате предвид информацията за същността и особеностите на видовете медийни тек-
стове, изпълнете задачи 1 – 4.

Прочетете следващия медиен текст и от-
говорете писмено на въпросите кой, какво, 
кога, къде.

Астрономите от Обсерваторията на Рожен 
ще се опитат да заснемат тази нощ астероида 
2012 4, който приближава до Земята, инфор-
мират от НАО – Рожен. Изследователите на Ро-
жен ще наблюдават астероида, а една от пред-
варителните им задачи е да определят неговите 
размери. Астероидът е с неправилна форма, 
напомняща картоф, а приблизителните му раз-
мери са 10 – 25 м, обясняват физиците от Об-
серваторията. Интересът на астрономите към 
астероидите е свързан главно с факта, че тези 
космически тела представляват истори ческият 
материал, от който се е зародила Слънчевата 
система. Една от задачите на астрономията е да 
кажем какво ни очаква от гледна точка на ево-
люцията на Слънчевата система, допълва Нико-
ла Петров, директор на НАО – Рожен.

БТА

Зад. 1. Изберете медиен текст от новинар-
ски сайт и определете предмета и темата му.

Зад. 2. Изгледайте репортаж за актуално 
спортно събитие по телевизията. Определе-
те предмета, темата, целта и функцията му. 
Какви езикови средства са използвани?

Зад. 3. Препишете съществителните собст-
вени имена (лични и нелични) от медий-
ния текст в зад. 2. Извадете думи термини 
и думи от ежедневното общуване. 

Зад. 4. Какъв е жанрът на медийния текст 
от зад. 3 и на Текст 1 от стр. 12?
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ÈÇÂËÈ×ÀÍÅ È ÎÁÐÀÁÎÒÂÀÍÅ ÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒ ÌÅÄÈÅÍ ÒÅÊÑÒ 

1. Посочете за кои медийни текстове са ха-
рактерни следните твърдения.

А) Дават отговор на въпросите кой, какво, 
кога, къде.
Б) Използват се експресивни езикови сред-
ства.
В) Актуалността на информацията е главна 
тяхна особеност.
Г) Основните им функции са информативна-
та и въздействащата.

2. Препишете метафорите и сравнения-
та от отговора на акад. Антон Дончев на 
въпроса какво мисли за книгите, които е 
добре да са прочели 18-годишните.

Книгата е сгъстена информация, която 
един път ни казва нещо, втори път възбужда 
нещо, влияе не само върху разума, а и вър-
ху емоциите. Тя вълнува… Една книга – един 
самун хляб, информацията в книгата е като 
калориите в хляба. Какви хлябове даваме на 
младите хора? Каква е информацията, с която 
храним разума и душата им, и по какъв начин 
можем да защитим стария хляб – сухара, от 
новите пасти, които се появяват…

Намерете в интернет информационна бе-
лежка, интервю и репортаж. Разделете 
се на три екипа, като задачата на всеки 
екип ще бъде да приложи петте стъпки за 
извличане и обработване на информация 
от един от трите изучени жанрове на ме-
дийния текст. Победител е екипът, който 
най-бързо изпълни задачата.

ЗНАЯ, че информационната бележка, 
интервюто и репортажът са медийни 
текстове.

МОГА да извличам, подбирам, анали-
зирам, синтезирам информация от раз-
лични медийни текстове (на хартиен и 
на електронен носител).

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

3. Определете жанра на медийния текст 
преди интервюто с писателя Антон Дон-
чев.

Десетки обикновени хора, проявили 
храброст, щедрост, състрадание, човещина, 
бяха наградени на събитието. А една исто-
рия просълзи служебния премиер и много от 
участниците в церемонията. Семейството на 
16-годишния Синан от Асеновград, който по-
чина от рак, дари 160 000 лева на трима болни 
и на училище…

● Извадете еднородните части и определе-
те синтактичната им служба в изречени-
ята.

Лесен начин да разпознаем медийния текст, е 
да открием в началото му отговор на четирите 
К-въпроса (кой, какво, кога, къде).

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ ÒÅÊÑÒ
1. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ ÍÀ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÈß ÒÅÊÑÒ

Каква е целта на текста?

Какви езикови средства са 
използвани за постигане на 
целта?

По какъв начин се постига 
въздействието на текста?

Животворящата и бъблива селска речица, която изви-
ра изпод големите каменни чуки над сами селото, от ден 
на ден почна чувствително да намалява и да съхне. Като че 
някоя триглава хала смучеше хладните и бистрите ѝ струи, 
които почнаха немощно да се цедят от извора и жадно да 
се поглъщат от запалената земя (...) 

Разтъжи се угрижено селяшкото сърце. Уплаши го 
това онемяване на водениците, чиито тежки, доскоро 
бръмчащи камъни не можеха вече да стрият на брашно су-
хото житно зърно (...) 

Замлъкна и воденицата на Лазар Дъбака, която при-
ветливо показваше керемидения си покрив между зелени-
ната на четири шумнати ореха в дола (...) 

– Дядо Корчане – говореше той на съседа си водени-
чар, – нашите момичета зле са се умълчали, не пеят вече. 
Какво ще правим, а? (...)

 Елин Пелин, из „Ветрената мелница“

елта на текста е да въздейства естетически.
Употребени са думи и изрази с пряко зна-
чение – селото, суша, кладенци, воденицата, 
и с преносно значение (метафори) – запале-
ната земя, водениците им занемяха. Водени-
ците са олицетворени – нашите момичета... .
Използвано е сравнение – Като че някоя 
триглава хала... . Използват се думи от все-
кидневното общуване – разтъжи се, браш-
но, покрив, над сами селото.
Употребени са глаголи в сегашно, минало 
свършено, минало неопределено и бъдеще 
време.
В текста има различни по цел на общуване 
изречения – съобщителни, въпросителни.

Текстът е художествен. Зад. 1. Каква е ролята на подчертаните думи 
и изрази в текста „Ветрената мелница“?

удожественият текст:
● въздейства върху чувствата и преживя-
ванията; 
● провокира въображението и създава ес-
тетическа наслада;
● пресъздава света чрез условни художест-
вени образи.

сновните му функции са изразителната 
(експресивната) и изобразителната.

удожествена условност 
●  Светът на художествената творба се различава от реалния.
●  Художественият текст отразява света през погледа на писателя чрез художествени образи.
●  Художествените образи са реални и условни, породени от творческото въображение на писателя.
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2. ÅÇÈÊÎÂÈ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ ÍÀ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÈß ÒÅÊÑÒ

Каква е по форма творбата?

Какъв художествен образ представя 
творбата?

Чрез кои думи и изрази се постига  
конкретност? 

Чрез кои думи и изрази се постигат 
образност и емоционалност?

СЪДБА
Моя родина е тази планета.
Мраморни хребети, сини морета,
хълми зелени и жълти пустини –
всички са мои най-близки роднини.
С камъни, мравки, животни и птици
имаме родствени общи частици,
звуци и багри, от черно до бяло,
облаци, мълнии – сме едно цяло.
Всяко далечно и близко трептене
бързо минава по моите вени.
Литва дъхът ми, горещ от умора,
и ме сродява с безброя от хора.
Аз съм небе и гора разлюляна. 
Тича сълзата ми към океана.
Мойта усмивка звъни в градовете.
Мойта тревога в прозорците свети.
Земният вятър отвред ме настига.
Земното слънце в очите ми мига...
Ако се втурна към други вселени,
дълго земята ще гледа след мене –
докато сам изведнъж проумея,
че търся вредом
единствено нея.

 Георги Константинов

Творбата е лирическа, изразяват се чувства и 
преживявания. 
Представен е художественият образ на планета-
та, приета като родина на лирическия говорител.
Конкретност се постига чрез прякото описа-
ние на родината.
Образност и емоционалност се постигат чрез: 
епитетите – сини морета, метафорите – Литва 
дъхът ми, горещ от умора; инверсията – гора 
разлюляна. Градацията на чувствата е разкрита 
чрез синтактичен паралелизъм и еднородни 
части.

Зад. 2. Запишете от стихотворението други 
примери за изразни средства, с които се пос-
тигат конкретност и образност.

Зад. 3. Определете вида на Текст 2 от стр. 12 
и посочете изразни средства, с които се по-
стигат конкретност и образност.

ЗНАЯ кои са особеностите на художестве-
ния текст.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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1. Кое твърдение за основната функция на
художествения текст е вярно?

А) информативна  В) коментарна
Б) експресивна  Г) оценъчна

2. Посочете какво е общото и различното 
между художествените текстове и жанрове-
те на медийния текст (репортаж, интервю 
и информационна бележка).

фонетични

лексикални

синтактични

● Литва дъхът ми, гоðещ от 
умоðа,/и ме сðодява с безбðоя от 
хоðа.

● Мойта óñìèâêà çâúíè в градо-
вете./Мойта òðåâîãà â ïðîçîð-
öèòå ñâåòè. (ìåòàôîðè) 
● Дълго çåìÿòà ùå ãëåäà... (ìåòî-
íèìèÿ)

● инверсия – õúëìè çåëåíè; ана-
фора – ìîéòà
● синтактичен паралелизъм; гра-
дация: Çåìíèÿò âÿòúð îòâðåä 
ìå íàñòèãà./Çåìíîòî ñëúíöå â 
î÷èòå ìè ìèãà...

МОГА да откривам и определям художест-
вени изразни средства.



ÈÇÂËÈ×ÀÍÅ È ÀÍÀËÈÇÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ ÒÅÊÑÒ

1. ÀÍÀËÈÇÈÐÀÍÅ ÍÀ ÅÏÈ×ÅÑÊÈ ÒÅÊÑÒ

Посочете основните мо-
менти от развитието на 
действието.

Посочете времето и мяс-
тото, в които се развива 
действието.

Кои са героите във втора-
та част на разказа?

Направете характеристика 
на героите – описание, реч, 
чувства, мисли, действия. 

Бедната челопеченка действително бързаше да стигне 
по-скоро на манастира. На гърдите ѝ стоеше полуживо две-
годишното ѝ унуче, сираче, болно от две недели насам (...) 
Остана ѝ най-после надеждата на света Богородица (...) Кога-
то го видя следобед, тя се уплаши: то приличаше на мъртво. 
По-скоро! Дано света Богородичка даде помощ... При всичко, 
че лошо време беше сега, тя тръгна днес за Черепишкия ма-
настир „Пресвета Богородица“. Но когато минуваше из церо-
вата гора, та да слезе към Искъра, из нея излезе някакъв момък 
в чудати опнати дрехи, с ширити по гърдите и с пушка; лицето 
му беше измахнато и бледно. „Бабо, хляб! Умирам от глад!“ – 
каза той, като ѝ препречи пътя. Тя веднага се сети: „От ония 
е, дето ги гонят сега!... Боже господи!“ – пошушна си Илий-
ца уплашена. Тя потърси в торбата и видя, че е забравила да 
вземе хляб: само сухи корички, останали на дъното. Даде му 
ги. „Бабо, в това село може ли да се скрия?“ Как ще се скрие 
в Челòпек! Там е огън сега – ще го предадат на турците. Па и 
с тия дрехи! „Не може, синко, не може“ – каза му тя, гледай-
ки милостиво измъченото му лице, по което сега се изобрази 
отчаяние. Тя помисли малко, па каза: „Скрий се, синко, сега 
в гората, може да те види някой. Тая нощ, чакай ме, навъртай 
се, тука пак да те намеря. И хляб ще ти донеса, и някоя друга 
дреха... с тия не бива...“. Тя се спусна тичешката надолу. Тя си 
мислеше: „Да направя това добро... клетнику! Какъв беше!... 
Беки и бог се умилостиви и поживи детето (...)“.

И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде 
бог, два живота.

Структурни елементи на анализа на епически текст:

Всеки художествен текст е създаден в определено време. Заглавието, подзаглавието и мотото 
(епиграфът) носят конкретни идейни послания.

Особеностите в 
композицията и сю-
жета – експозиция, 
завръзка, кулми-
нация, развръзка, 
(епилог)

Разказът „Една българка“ е изграден от шест части, всяка от които има 
важна композиционна роля. Втората част е ретроспекция.
Основните моменти в сюжета на втората част са: тревогите на чело-
печенката и последната ѝ надежда за спасение на внучето (експозиция); 
неочакваната ѝ среща с бунтовника (завръзка); изборът на героинята да 
помогне на бунтовника и вътрешните ѝ мисли (кулминация); раздялата ѝ с 
четника и пътят ѝ към манастира (развръзка).
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ÈÇÂËÈ×ÀÍÅ È ÀÍÀËÈÇÈÐÀÍÅ ÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ ÒÅÊÑÒ

Сюжет и фабула Изясняват се разликите между сюжет и фабула.
Събитията във втората част на разказа времево предшестват случката в 
първата част.

Отношението ав-
тор – повествова-
тел (разказвач) – 
герой

Повествователят говори от името на автора, представя обстановката, въ-
вежда героите, не изразява пряко своето отношение, а разказва в 3 л. ед.ч.
(Повествователят може да говори и в 1 л. ед.ч.)

Художественото 
време и простран-
ство (пейзаж)

В епическите текстове чрез уточняване на времето и пространството
се постигат конкретност и достоверност.
Баба Илийца тръгва в тревожното историческо време, определено чрез мета-
фората „лошо време“, за Черепишкия манастир, минава през церовата гора и 
там среща бунтовника, преди да стигне до река Искър. 

Характеристика 
на героите (роля 
на изразните сред-
ства)

Герои във втората част на разказа са баба Илийца и бунтовникът.
Факти от живота на баба Илийца – двегодишното ѝ унуче, сираче, бол-
но от две недели.
Портретна характеристика на бунтовника – момък в чудати опнати 
дрехи, с ширити по гърдите и с пушка; лицето му беше измахнато и 
бледно.
Реч – обръщенията: синко, бабо; реторичните възклицания: Как ще се 
скрие в Челòпек! Па и с тия дрехи!
Мисли и преживявания на героинята (вътрешен монолог) – „От ония 
е, дето ги гонят сега!... Боже господи!“ – пошушна си Илийца уплашена.
Действия и постъпки – препречи пътя; даде му ги; спусна се тичешката.

Идейни внушения Въпреки личната си болка баба Илийца е решена да помогне на четника, 
водена от майчинска любов, християнско милосърдие и човешка доброта. 

2. ÀÍÀËÈÇÈÐÀÍÅ ÍÀ ËÈÐÈ×ÅÑÊÈ ÒÅÊÑÒ

Прочетете откъса от стихотворение-
то на Христо Ботев „На прощаване в 
1868 г.“.

Отговорете на въпросите от лявата ко-
лона на таблицата, за да направите ана-
лиз на лирическия текст.

На прощаване в 1868 г.
Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
Но кълни, майко, проклинай
таз турска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина –
да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги!
Аз зная, майко, мил съм ти,
че може млад да загина,
ах, утре като премина
през тиха бяла Дунава!
Но кажи какво да правя,
кат си ме, майко, родила

със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае
да гледа турчин, че бесней
над бащино ми огнище (...)

Христо Ботев
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При анализ на лирически текст изясняваме ситуацията, в която е породена творбата, и 
отговаряме на следните въпроси:

Към кой литературен жанр 
принадлежи творбата?

Съчетават се мисли, чувства и елементи на разказ и описание 
на събития – поема.

Какъв е смисълът на заглави-
ето подзаглавието посвеще-
нието мотото (ако присъстват 
в текста)?

Чрез заглавието се поставя акцент върху повода за създа-
ването – прощаването на бунтовника в съдбовната 1868 г. 
Годината е свързана с конкретен драматичен момент от био-
графията на Ботев, посочва времето на създаване.

Кои са основните чувства? Разкрити са контрастни чувства – обич към майка, народ и 
родина и гняв, непримиримост към врага.

Кой е лирическият говори-
тел (кой „говори“ в творба-
та)?

Лирически говорител е бунтовникът, който говори от име-
то на автора. Бунтовникът споделя своите най-съкровени 
преживявания, използва се формата за 1 л. ед.ч. – моноло-
гична изповед обръщение към майката. (Не във всички 
лирически творби лирически говорител и лирически герой 
съвпадат.)

Кой е лирическият герой (за 
кого се „говори“ в творба-
та)?

Основен лирически герой е бунтовникът. Стихотворението 
има автобиографичен характер.

Интерпретират се художествените образи, чрез които се въздейства върху чувствата 
и се провокира въображението. Посочва се ролята на художествените изразни сред-
ства.
Кои художествени образи са 
представени?

Чрез реторично обръщение е въведен образът на майката
като най-скъп човек, изповедник и съмишленик.

Образът на родината е представен чрез:
– назоваването на дома и близките – бащино ми огнище (си-
некдоха);
– границата между родното и чуждото пространство –
тиха бяла Дунава.
Образът на чуждото пространство е представен чрез:
– преносното значение: по тази тежка чужбина (метафора);
– изброените еднородни части: немили, клети, недраги (гра-
дация).
Посочва се причината за избора, който прави лирически-
ят герой.

Зад. 1. Като следвате предложения алгори-
тъм, анализирайте художествените образи 
в Ботевата поема.

Зад. 2. Каква е ролята на употребените думи 
прокуда и тогаз?
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При анализ на лирически текст се комен-
тират:
● основното чувство и неговото развитие;
● художествените образи; 
● художествените изразни средства за пос-
тигане на идейните внушения; 
● ритъмът и организацията на стиха – 
строфи, рима.

ЗНАЯ алгоритъма за анализ на лири-
чески и епически художествен текст.
МОГА да тълкувам и коментирам епи-
чески и лирически художествени твор-
би.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Прочетете стихотворението на Петя Ду-
барова и отговорете на въпросите.

НАСТРОЕНИЕ
Препъна се във облака небето
и падна като купола на храм.
Извика нещо с писък самолетен.
А после аз видях, сърдит и ням,

как нощен дъжд приведен подковава
на облака изрязания ръб.
И синя радост в мене разклонява
короната си, мощна като дъб,

защото като палава минута,
внезапно грабната от дълъг ден,
живея аз от никого нечута,
а цялото небе живее в мен.

● Какви чувства и преживявания се раз-
криват? Кой е художественият образ?
● Каква е ролята на заглавието?
● Анализирайте художествените изразни 
средства. От колко строфи е изградено 
стихотворението? 

2. Прочетете откъса от романа „Островът“ 
на Александър Секулов и отговорете на 
въпросите.

Преди да се разтвори завесата на прозрач-
ната юнска утрин, нека кажем все пак как се раз-
бираха помежду си тези млади хора, събрани от 
всичките краища на Европа върху микроскопич-
ното гръцко островче в края на Егея. Армандо и 
Николас говореха предимно на гръцки, поръсен 

Създайте мисловни карти, чрез които да 
анализирате лирическо и епическо про-
изведение, като включите алгоритъма за 
анализ. Изберете произведения от учеб-
ника по литература за 7. клас или про-
изведения от български писатели по ваш 
избор.

с онази смесица от английски изрази и думи, на-
учени от компютърните игри (...) За годините, в 
които българите наемаха къща, албанчето бе на-
учило основни фрази и глаголи на български (...) 

Армандо пък бе напреднал значително зара-
ди матурите...

Така из тетрадката на лятото се търкалят 
децата – букви, изплетени от светлина, сенки, 
вятър и семенца. Животът бавно ги срича, а про-
четеното видимо му доставя удоволствие.

● Кой е художественият образ?
● Запишете примери за лексикални и син-
тактични художествени изразни средства.
● Каква е позицията на повествователя? 

Според особеностите в строежа и начините, чрез 
които се представят светът и човекът, художест-
вените текстове се групират в три литературни 
рода – епос, лирика и драма. Всеки литерату-
рен род се характеризира с различни по жанр 
творби.
● Поемата и баладата са лиро-епически жан-
рове.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

чески и лирически художествени твор
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ÎÁÎÁÙÈÒÅËÍÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß: 
ÐÅ×ÅÂÎÒÎ ÎÁÙÓÂÀÍÅ Â ÌÅÄÈÅÍ È
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ ÒÅÊÑÒ 

ÎÁÎÁÙÈÒÅËÍÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß: 
ÐÅ×ÅÂÎÒÎ ÎÁÙÓÂÀÍÅ Â ÌÅÄÈÅÍ È

Прочетете Текст 1 и Текст 2. Разгледайте 
фигура 1, за да изпълните задачи 1 – 8.

„Дворът на кирилицата“ – уникален 
културно-исторически комплекс

Близо триста милиона души по све-
та пишат на кирилица. Това са славяни от 
Югоизточна Европа. Приблизително пет-
десет езика използват или поне някога са 
използвали кирилицата. България все още 
единствена представлява кирилицата в Ев-
ропейския съюз. Културният ни принос с 
трийсетте ни букви е безспорен.

Пътувам към Плиска – някогашна-
та първа столица на България (681 – 893), 
целта ми е да надникна в един уникален не 
само за България, но и за света културно-
исторически комплекс – „Двора на кирили-
цата“, открит на 2 май.

На тежката порта са изписани думите 
на хан Аспарух „Тук ще бъде България!“. 
Дворът е пълен с посетители, а сред тях е и 
инициаторът на този храм на писмеността 
Карен Алексанян. Той е арменец от Ереван, 
но вече двадесет години живее в България. 
По негова идея високите над два метра ки-
рилски букви са изработени в Армения от 
дванадесет арменски скулптори. Всяка 
буква има своето послание с изображенията 
и орнаментиката си.

Карен Алексанян ни разхожда из „Дво-
ра на кирилицата“: „Буквите не са подре-
дени по азбучен ред. Точно пред входа те 
изписват думата Плиска. С това искам да 
се помни, че по заповед на българския княз 
Борис  Покръстител (852 – 889) кирилица-
та е приета като официална азбука. Бълга-
рия е първата страна, сторила това. По тази 
причина и музеят на кирилицата е направен 
в град Плиска“.

Респект пред делото на царя покръсти-
тел и обединител на българите лъха от па-
раклиса „Св. Борис  Покръстител“ в края 
на двора. Вдясно от тежката врата на парак-
лиса е камъкът с кръст – хачкар, на който е 
написано на арменски: „Този камък хачкар 

е поставен в прослава на българския народ 
по случай 1150 години от Покръстването“.

Съвременният будител Карен Алекса-
нян продължава разказа си: „Дворът на ки-
рилицата“ е жив. Той е духовно средище, 
което прескача границите на страната ни“.

На тръгване минавам край скулптури-
те на княз Борис  Покръстител и светите 
братя Кирил и Методий, съпокровители на 
Европа, величествено издигащи се в дъното 
на двора, бдящи над буквите и българското.

БН

Фигура 1

 Хачкар (на арменски:  – кръст) е вид 
средновековен каменен паметник. 
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Сформирайте редакционен екип и издай-
те вестник. Разпределете си ролите на ре-
дактор, кореспонденти, коментатори, ре-
портери, коректори. Изберете рубриките 
и напишете медийни текстове, в които да 
отразите училищния живот. Може да из-
ползвате линка tt : .letter o .com  
или icroso t Pu lis er.

Балада за хан Аспарух
Нощ покрие ли древната Плиска,
ние чуваме тропота глух:
прекосява земята мизийска
с бърза конница хан Аспарух.
Вее вятърът конските гриви,
святкат копия – лес разлюлян.
Византийските орди разбива
непокорният български хан.
И изпълнен със мъдрост и слава,
със славяните братски се слял,
една българска силна държава
на потомството той завещал.
Ние, негови верни потомци,
още чуваме тропота глух.
През гранитните древни отломки
литва с коня си хан Аспарух…

                                  Младен Исаев

1. Текст 1 е откъс от:

А) научна статия за българската писменост
Б) разказ за цар Борис  Покръстител 
В) репортаж за културно-исторически ком-
плекс
Г) автобиография на Карен Алексанян

2. Определете вида и темата на Текст 1 и 
Текст 2. Запишете ключовите думи и изра-
зи.

● Каква е комуникативната цел и функци-
ята на Текст 1 и Текст 2?
● Каква е ролята на заглавието в Текст 1?

3. С кои езикови средства в Текст 1 се осъ-
ществява информативната функция? От-
крийте и запишете термините в Текст 1. 

● Каква е разликата в речниковото значе-
ние и при изписването на двете подчертани 
думи в текста? Извадете употребените чис-
лителни имена и обяснете правописа им.

4. Открийте и запишете думи и изрази в 
Текст 1, с които е изразена лична оценка.

● Как тълкувате израза духовно средище? 
Посочете примери за духовни средища в 
България и във вашия роден край.

5. Като използвате информацията в Текст 
1, напишете информационна бележка. 

6. Като използвате графиката на глаголи-
цата и кирилицата, напишете името си с 
глаголически букви.

7. Какви художествени образи са предста-
вени в Текст 2? Какви чувства и преживя-
вания поражда текстът? 

● Запишете изразните средства, с които са 
постигнати емоционалност и образност – 
епитети, инверсия, сравнение, метафора, 
градация, рими, ритъм.

8. Каква е връзката между Текст 1, Текст 2 
и фигура 1?

● Запишете два аргумента в подкрепа на 
твърдението си.

ÅÇÈÊÎÂÀ ÁÚÐÊÎÒÈËÍÈÖÀ

Препишете текста, като поправите греш-
ните твърдения.

Масовата комуникация е процес на съз-
даване на художествени текстове. Общуване-
то в масовата комуникация е неофициално. 
Информационната бележка, интервюто и ре-
портажът са художествени текстове, а стихо-
творенията, разказите и романите са медийни 
текстове.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ



ÍÀÓ×ÈÕ ÊÀÊÂÎ ÑÀ:

Текстът в масовата комуникация

Видове медийни текстове

Извличане и обработване на информация от медиен текст

Художествен текст

Извличане и анализиране на информация от художествен текст



ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ:
ÄÓÌÀÒÀ Â

ÒÅÊÑÒÀ È ÅÇÈÊÀ

ВТОРИ РАЗДЕЛ: 
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II. ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ:
ÄÓÌÀÒÀ Â
ÒÅÊÑÒÀ È ÅÇÈÊÀ

Инициативата „Европейска столица на 
културата“ е сред най-престижните и попу-
лярни европейски културни събития. Замис-
лена е с цел да допринесе за сближаването 
на европейските народи. Решение за нейно-
то осъществяване е взето през юни 1985 г. от 
Съвета на министрите на културата на Евро-
пейския съюз. След това повече от 40 града са 
избрани за Европейска столица на културата – 
от Стокхолм до Генуа, от Атина до Глазгоу, от 
Краков до Порто. Събитието може да донесе 
огромни ползи в културно, социално и иконо-
мическо отношение. То е уникална възмож-
ност за обновяване на градовете, за промяна 
на представата за тях и за тяхното популяризи-
ране в европейски и международен план. 

През 2019 г. един български и един ита-
лиански град ще носят престижното звание 
„Европейска столица на културата“. Меж-
дународно жури с председател Стив Грийн 
определя Пловдив за Европейска столица на 
културата през 2019 г. Изборът на град в Ита-
лия ще бъде през октомври същата година. 

 Из интернет 

Ò.1

Винаги сме били културна столица, но сега 
и другите го признаха

В последните месеци световни медии 
рекламират Пловдив като град, който не-
пременно трябва да бъде видян. Какво бихте 
направили, за да добие известност по света?

За голяма част от света Пловдив все още 
е непознат, за съжаление. Нещата започнаха 
да се променят с влизането ни в Европейския 
съюз, попаднахме в полезрението на много 
институции, дори Лувърът ни забеляза и скоро 
там ще има изложба с наследството на траки-
те. А експонатите от Пловдив в тази експози-
ция са най-много. България е едно прекрасно 

място за живеене, Пловдив е чудесен град.
Спечелването на титлата „Европейска 

столица на културата през 2019 г.“ ли е вър-
ховото постижение на последните години?

Да, нека тази титла да ни изпрати в друга ор-
бита и нека обърне тенденцията, защото доскоро 
Пловдив беше непознат. Културната столица е 
нещо, което се повтаря сигурно на 50 години, и 
е възможно в рамките на нашия живот да не ви-
дим друг български град столица на Европа. 

И как ще изглежда Пловдив през 2019 г.?
Културната столица не е просто един ка-

лендар, това е пълна промяна. Става дума за 
трайни проекти, които биха продължили да 
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II. ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ:
ÄÓÌÀÒÀ Â
ÒÅÊÑÒÀ È ÅÇÈÊÀ

съществуват и след това – например за пос-
трояването на изцяло нова художествена га-
лерия, която да бъде на нивото да показва кар-
тини на Моне и Рембранд. Ние вече работим 
в тази посока, големи археологичес ки обекти 
като Римския стадион, Античния теа тър и 
Малката базилика бяха обновени и резултати-
те са видими. Пловдив е единственият град, 
който за миналата година отчита двуцифрен 
ръст на туристите…

Из интернет

Ò.3

Какъв загадъчен – лиричен град!
С каква магия вечна ме привличаш?
Не знам защо тъй много те обичам,
не знам с какво ме дърпаш все назад
към своята земя с тракийски дъх,
под своя свод – усмивка на славянка...
Дали, минавайки през тебе, свойта сянка
не съм оставил в твоя древен мъх?
Дали не съм оставил своя глас
в небето ти с Орфеевото ехо?
Или пък някъде под витите ти стрехи
в предишен свой живот живял съм аз?
Не зная. Толкоз разнолик народ
през твоите земи се е кръстосал,
че може би в кръвта си още нося
един неподозиран твой живот!
Не зная. Но със въздуха си тих
ти ме опиваш с нещо тъй огромно.
И аз днес всичко искам да си спомня.
Като в обърнат Дебелянов стих.

Дамян Дамянов, „Пловдив“

Като използвате текстовете:

Определете граматичното и речниковото зна-
чение на три имена от Текст 1.

Дайте примери за пряко и преносно значение 
на думи в Текст 3.

Посочете глаголи от Текст 2 в различни гла-
голни времена.

Думите имат граматично и речниково зна-
чение.

Думите може да бъдат употребявани както 
в пряко, така и в преносно значение.

Глаголите имат форми за различни глагол-
ни времена.

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

1. Да използвам изразните възможности на
 думите в речевата практика.
2. Да разпознавам неутрална и експресивна
 лексика в текст.
3. Да разпознавам домашни, чужди и оста-
 рели думи в текст.
4. Да познавам спецификата на наклонението 

 като начин за изразяване на отношение на
 говорещото лице към глаголното действие.
5. Да употребявам уместно преизказни
 глаголни форми в зависимост от ситуацията
 на общуване.
6. Да използвам правилно глаголни времена
 и наклонения в речевата практика.

Дамян Дамянов, „Пловдив“
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1. ËÅÊÑÈÊÀËÍÎ È ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÎ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÄÓÌÈÒÅ

2. ÄÓÌÀÒÀ ÊÀÒÎ ËÅÊÑÈÊÀËÍÀ ÅÄÈÍÈÖÀ

Каква е връзката между
думата, изречението и
текста?

Какви са граматичните и 
речниковите значения на 
подчертаните думи?

Едва сега Алек обхвана гледката около себе си с крити-
чен поглед. Дърветата около него не приличаха на земните 
дървета, а на гигантски цветя. Огромните мечовидни листа, 
няколко десетки метра високи, никнеха направо от земята. 
Масивните стъбла, гладки и зелени, растяха между тях и за-
вършваха с гигантски цветове с формата на камбани –  жълти, 
бледорозови, синьо-зелени. В един миг Алек изпита неясно-
то чувство, че се е превърнал в нищожна мравчица и в тоя 
вид пълзи из безкрайна леха от лалета. Земята бе покрита 
с жилав мъх, който по-скоро приличаше на някаква синте-
тична материя. Наистина странна гора, чиста и непокътната, 
сякаш това беше първият ден на нейното сътворение.

Павел Вежинов, из „Сините пеперуди“

ÄÓÌÀÒÀ ÊÀÒÎ ËÅÊÑÈÊÀËÍÎ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ Â ÒÅÊÑÒÀ

Думата е основна езикова единица. Тя има 
лексикално (речниково) значение – назо-
вава лица, предмети, качества, количества, 
действия или изразява отношения между ду-
мите в словосъчетания и изречения. 
Думата има и граматично значение, което 
показва каква част на речта е (съществително 
име, глагол, наречие и т.н.) и какви граматични 
категории притежава (род, лице, число и др.). 
Значението на думата се проявява при упот-
ребата ѝ в изречението и текста.
Подчертаните думи стъбла, синтетична, ник-
неха назовават предмет, качество, действие. Като 
част на речта те са съществително име, прилага-
телно име, глагол. Думите че, а, и осъществяват 
връзка между изреченията и са съюзи.

ДУМА

Зад. 1. Запишете лексикалното и грама-
тичното значение на другите подчертани 
думи в текста.

Речниковият състав на езика включва всич-
ки думи – в съвременния български език те са 
над 200 000. В езика ни освен домашни думи 
има и чужди думи, появили се в различни пе-
риоди от развоя му. 
Науката, която изучава думата като речникова 
единица, се нарича лексикология.

Думите са градивен елемент на текста. Те 
се употребяват според лексикалното си 
значение, а се свързват в изречения според 
граматичното си значение.

Лексикално значение
резултат от химически син-
тез; изкуствен

Граматично значение
прилагателно име, ж.р. ед.ч, 
нечленувано

синтетична
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ексикологията е наука, която изучава ду-
мите като речникови единици и речнико-
вия състав на езика.Зад. 2. Определете лексикалното значение 

на думите от текста на П. Вежинов: крити-
чен, бледорозови, превърнал.

● В кой речник ще направите справка за 
значението на думите?
● Направете фонетичен, морфемен и мор-
фологичен анализ на думите.
● Включете една от думите във ваше изре-
чение и определете синтактичната ѝ служба.

С изучаването на думата се занимават и дру-
ги науки: фонетика (изучава звуковия състав 
на думата), морфология (изучава морфемния 
състав на думата и думата като част на речта) 
и синтаксис (изучава думата като част на из-
речението).

Зад. 3. За кои думи се отнася следната ин-
формация от тълковен речник?

– Отличителен знак на държава, град, сдруже-
ние, учреждение и др., който се изобразява вър-
ху знамена, печати, монети, документи и др.
– Книга, в която се записват отсъствията, ус-
пехът и поведението на учениците.

● Включете ги във ваши изречения.

1. Прочетете текста и определете лекси-
калното значение на подчертаните думи.

През 1884 г. на двамата главни инженери 
във фирмата на Густав Айфел им хрумва иде-
ята да изградят високо съоръжение. Кулата е 
пос троена за по-малко от две години. Нейни-
ят архитект е Густав Айфел, автор и на други 
известни постройки.

Из интернет

2. Определете лексикалното значение на 
думите: термин, разказвам, хаос.

● Направете справка с тълковен речник за 
значението им.
● Включете ги във ваши изречения.

ЗНАЯ, че думите са градивен елемент 
на текста и се употребяват според лек-
сикалното си значение.

МОГА да употребявам думите според 
лексикалното им значение в собствен 
текст.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Организирайте състезание П ЗНА  Д -
А А.

Разделете се на групи. Единият отбор на-
писва думи, които представя само с ле-
ксикалното им значение, а другият отбор 
ги назовава. Който отбор отгатне повече 
думи, печели състезанието.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ
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1. ÈÇÐÀÇÍÈ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÓÌÈÒÅ. ÍÅÓÒÐÀËÍÀ È ÅÊÑÏÐÅÑÈÂÍÀ ËÅÊÑÈÊÀ

Какво е внушението на двата текста?

Какви по вид са те?

Какво се постига с пряката и преносната 
употреба на думите? 

Като черна гробница и тая вечер
пуст и мрачен е градът;
тъпо стъпките отекват надалече
и в тъмата се топят.

Глъхнат сградите, зловещо гледа всяка
с жълти стъклени очи,
оскрежената топола – призрак сякаш –
в сивата мъгла стърчи.

Странни струни са изопнатите жици,
посребрени с тънък пух,
и снегът, поръсен с бисерни искрици,
хрупка с вопъл зъл и глух.

А в мъглата – през безплътните ѝ мрежи
мълком гаснеща от скръб,
младата луна незнаен път бележи
с тънкия си огнен сърп.

Христо Смирненски, из „Зимни вечери“

ÅÊÑÏÐÅÑÈÂÍÀ ËÅÊÑÈÊÀ Â
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ È ÌÅÄÈEÍ ÒÅÊÑÒ

Ò.1

Ò.2 Само на 50 километра от границата с Бъл-
гария, в Драма, вече над 10 години се издига 
Коледният град Онируполи („град мечта“). 
Всяка година той е посещаван от все повече 
българи. В периода от 4 декември до 7 януа-
ри в централния парк на града и на площада 
оживява чуден коледен град, който предлага 
прекрасно празнично настроение.

Целият парк се усмихва и намига с без-
брой светлини. Дядо Коледа лети с шейната 
си над езерото. Там са джуджетата, елфите и 
други приказни герои. Има лунапарк, ледена 
пързалка, сцена с изпълнители. 

Градчето мечта е отворено за посещения 
денонощно.

Из интернет

Двата текста изграждат различна представа за 
града. Текст 1 рисува образа на един мрачен и 
зловещ град, а Текст 2 – на коледния град Они-
руполи, града мечта.
Текстовете са различни и като вид – единият е 
художествен, а другият – медиен. Употребени 
са думи в пряко и в преносно значение. 
Към неутралната лексика принадлежат думи 
с пряко значение, с което те са записани в тъл-
ковния речник. Те се употребяват и в Текст 1 с 
това си значение (вечер, град, жици, луна).
Думите в преносна (метафорична) употре-
ба изграждат т.нар. експресивна лексика.
В Текст 1 градът е представен като зловещо 
място чрез метафори, епитети, сравнен е с 
черна гробница. Там сградите глъхнат, всяка 
гледа зловещо, а луната е гаснеща от скръб.
С метафорична употреба са съществителни и 
прилагателни имена, глаголи. С експресивна-
та лексика се изразява отношение към обекта, 
поражда се чувство.

Зад. 1. Посочете примери за неутрална и 
експресивна лексика в Текст 2.
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Зад. 2. Опишете вашия град в съчинение 
описание – улиците, площадите, парко-
вете. Превърнете го в репортаж, като съ-
общите за проведена в парка акция Да 
посадим дърво. Какви думи и изрази ще 
използвате?

 Различава ли се вашето описание от опи-
санията в двата текста? Направете изводи.

Зад. 3. Какъв ефект има употребата на 
неутрална и експресивна лексика в тек-
ста?

„Да изчистим България заедно“ с най-ма-
щабна акция в историята си

Остава само ден до тазгодишното изда-
ние на най-мащабната доброволческа иници-
атива в България. Екипът запретва ръкави за 
акция на 16-километрово трасе по продълже-
нието на прохода Арабаконак. За първи път 
денят на голямото почистване ще се състои 
през есента, за да се възпрепятства негатив-
ното въздействие, което оказват върху окол-
ната среда затрупаните под снега отпадъци 
след активния туристически сезон. Идеята е 
да се осъществят по-дългосрочни резултати, 
да се установят добри практики за генерира-
не на т.нар. нулев отпадък, образованието и 
възпитанието на по-младите в грижа за при-
родата. Боклуците, които са изхвърлени раз-
делно, не са отпадък, а ресурс.

 Из интернет

 Определете речниковото значение на 
подчертаните думи.

 Направете им морфологичен анализ.

Зад. 4. Определете жанра на текста. Каква 
лексика е предпочетена – неутрална или 
експресивна? Аргументирайте се.

Корея се готви за Зимните олимпийс ки 
игри

 Зимни олимпийски игри ще са в 
Пьонгчанг, Южна Корея. Организаторите са 
си поставили за цел това да са едни от най-
впечатляващите олимпийски игри в истори-
ята на зимните спортове. Игрите ще се про-
ведат през февруари 2018 г., а съоръженията 
за тях са почти готови, инфраструктурата се 
подновява, строи се нова високоскоростна 
влакова отсечка, която ще свърже летището 
с олимпийското градче. Тече трескава под-
готовка и в другите два града, които ще бъ-
дат част от олимпийската зона –  Гангньонг 
и Джонгсон. Очакват се 2900 атлети, които 
ще си разделят повече от 100 медала. Общият 
капацитет на местата за посетители е 35 000, 
разпределени в шест нови зали. „Зимните 
олимпийски игри са особено важни за Южна 
Корея, защото страната ни става домакин и на 
зимни, и на летни олимпийски игри“ – споде-
ли член на Олимпийския комитет.

Българският език притежава разнообра-
зие от лексикални средства – неутрални 
и експресивни. Те се използват в различ-
ни комуникативни ситуации и с различна 
честота. кспресивността на езика се по-
ражда в текста, а не извън него.

ЗНАЯ, че в различни текстове се упот-
ребява неутрална и експресивна лек-
сика.
МОГА да употребявам думи в пряко и 
в преносно значение в собствен текст.
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ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое твърдение НЕ е вярно за употребата 
на думите в речта?

А) Думите са градивен елемент на текста.
Б) В текст се употребяват неутрална и екс-
пресивна лексика.
В) Неутралната лексика се употребява само в 
медиен текст.
Г) С експресивната лексика се изразява отно-
шение към обекта, поражда се чувство.

2. В кой ред е употребена експресивна 
 лексика в медиен текст?

А) В началото на годината Народният театър 
„Иван Вазов“ отбеляза 110-годишен юбилей.
Б) Параолимпийските игри ще се проведат 
месец по-късно (9 – 18 март 2018 г.).
В) Нов български сериал ще видят зрителите 
още в началото на следващата година.
Г) „Златните момичета“ се прибират на родна 
земя с два медала – сребро и бронз.

3. Запишете в тетрадките си примери за 
употреба на експресивна лексика в Текст 
2 на стр. 34. 

4. Прочетете текста. Какво чувство внуша-
ва природното описание? 

Клисурата на Искъра мълчеше плахо под 
тъмното небе; реката монотонно и жаловито 
шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в 
завоя между високо надвесени скали. Насре-

ща се тъмнееха канаристите стени „Бабините 
плазове“; те стояха мрачни и намусени със 
своите невидими сега черни дупки и самос-
тойни обелиски, със задрямалите орли на 
върховете им. Спеше и манастирът, глух и 
пустинен.

 Иван Вазов, из „Една българка“

 Запишете примери за употреба на не-
утрална и на експресивна лексика.

 Какви художествени изразни средства са 
използвани?

5. Докажете, че текстът е медиен. Какви 
особености притежава той?

Родната ракета  1 на тениса Григор 
Димитров смята, че е време да вземе тит-
ла от Големия шлем. В началото на новата 
година българинът започва похода си към 
защита на трофея в Бризбън, където ще 
стартира срещу Джон Милман. На брифинг 
преди старта на турнира в Австралия наше-
то момче разкри какви са очакванията му за 
2018 г.

„Три седмици тренирахме здраво. Търся 
отново своя ритъм. Най-сериозната цел е да 
спечеля титла от Големия шлем. Доказал съм 
през годините, че мога да играя силни мачо-
ве срещу най-добрите на топкортовете. Ако 
върша правилните неща, резултатите ще дой-
дат“, каза хасковлията.

 // . /

 Дайте примери за употреба на експре-
сивна лексика.

6. Какъв е текстът според комуникативна-
та ситуация? Какви са неговите особенос-
ти? 

В биологията е прието, че живите 
организ ми се изменят и развиват в процеса 
на еволюцията и всички познати жизнени 
форми на Земята имат общ произход. Въве-
дена като научен термин от Жан-Батист Ла-
марк през 1809 г., еволюцията е доразвита 
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Брифинг – кратка среща с журналисти за за-
познаването им с актуална информация. 

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

Разделете се на екипи със следните зада-
чи: Единият екип да разкаже интересна 
случка от училищния ви живот, а други-
ят екип да запише забавна случка от учи-
лищния живот, разказана от вашите роди-
тели. 

 Каква е разликата в употребата на думи 
и изрази в речта на учениците и на родите-
лите им?

8. Като имате предвид информацията за 
еволюцията от зад. 3, напишете текст за 
проведена научна конференция за мно-
гообразието на планетата, предназначен 
за местен сайт. Използвайте експресивна 
лексика и отговорете на въпросите: къде, 
какво, кога, как.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

като цялостна теория, основана на естест-
вения отбор, от Чарлз Дарвин петнайсет го-
дини по-късно. Днес с помощта на еволю-
цията се обяснява огромното многообразие 
на планетата. 

 От енциклопедия

 Кое налага употребата на термини?
 Обяснете значението на употребените 

термини.

7. Определете комуникативната ситуация, 
в която е породен текстът. Дайте примери 
за неутрална и експресивна лексика в тек-
ста.

„Хлапета“
по следите на Гарвана и мечтите

Темата за момчешките приключения
има силни традиции в българската детска 
литература – „Войната на таралежите“, 
„Васко да Гама от село Рупча“, „Приклю-
ченията на Фильо и Макензен“... Докато ге-
рои на тези романи са момчета от 70-те и 
80-те години, Александър Чобанов ни връ-
ща в началото на 90-те с романа си „Хла-
пета“, когато „лимонадата се превърна в 
кока-кола, жигулитата и москвичите – във 
фолксваген и форд... Само хората си оста-
наха същите...“. Момчетата са си момчета 
независимо от поколението – правят бели, 
заглеждат момичета, докарват се едни пред 
други. Атанас, Петър и Ангел „сгазват лука“ 
с едно невинно нощно посещение на каби-
нета по биология. Братът на Ангел ги е из-

будалкал, че с отвара от крилата на прилеп 
ще станат неустоими за момичетата. Приле-
път обаче не е намерен, а Ангел се оказва с 
препариран гарван в ръка.

// . /

 Направете лексикален анализ на подчер-
таните думи.

 Употребете ги в свои изречения.
 За какво речево общуване са подходящи 

извън текста?

познаването им с актуална информация. 
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1. ÄÎÌÀØÍÈ È ×ÓÆÄÈ ÄÓÌÈ

Какво е внушението на двата текста?

Какви по вид са те?

Какво се постига с пряката и преносната 
употреба на думите? 

След 8 години, необходими за постро-
яването му, на 1 септември край Хамбург 
беше открит най-големият в света лазер със 
свободни електрони. В тунел с дължина 3,4 
километра инсталацията генерира 27 хиляди 
рентгенови импулса в секунда. С тяхна по-
мощ учените ще могат да изследват матери-
алите на атомно и молекулярно ниво. 

През 2017 г. научният свят се поздрави със 
забележително откритие: трима учени успя-
ха да докажат наличието на гравитационните 
вълни, предсказани от Алберт Айнщайн. Зато-
ва те получиха Нобеловата награда за физика. 
Методът им позволи да определят мястото, на 
което две неутронни звезди (черни дупки) са 
се сблъскали преди 1,3 милиарда години.

// . . / /

ÄÓÌÀÒÀ Â ÐÅ×ÍÈÊÎÂÈß
ÑÚÑÒÀÂ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÅÇÈÊ

Ò.1

Ò.2

ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÈ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈß ÇÀ 2017 Ã.

Текстовете са медийни, информират за акту-
ални събития в областта на науката, опреде-
лящи постиженията за 2017 г. Преобладава 
неутрална лексика, което се обуславя от пред-
мета и целта на текста. Подчертаните думи са 
употребени според основното си значение. 
година – период от време, равен на 12 кален-
дарни месеца
генерира – поражда, произвежда
неутрон – елементарна частица в атомните 
ядра, която няма електрически товар
Някои от тези думи са домашни – години, наг
рада, поздрави, свят, други са чужди думи – 
генерира, лазер, гравитационните.

По своя произход думите в българския език 
са домашни и чужди.
Домашни са всички думи, които са възникна-
ли в езика ни. Те са основната част на речника.
Чуждите думи навлизат в българския език в 
различни периоди от неговия развой и от раз-
лични езици. Те отразяват връзките, които е 
имал нашият народ в продължение на много 
векове с близки и далечни народи.

Зад. 1. Запишете и други думи от двата 
 текста, които са от чужд произход. В кой 
речник ще направите справка?

Домашни са всички думи, които са възник-
нали в различни етапи от развитието на 
българския език.

уждите думи са думи, навлезли в българ-
ския език от други езици.

речник ще направите справка?
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Заради големия брой чужди думи в езика ни 
се налага да познаваме както значението им, 
така и правописните и правоговорните им 
особености. Тази информация може да се 
открие в речниците на чуждите думи.

Една част от чуждите думи означават поня-
тия, за които няма съответствия в езика ни. 
Такива думи се наричат заемки.
За други чужди думи има български съответ-
ствия и тяхната употреба понякога е излишна 
и застрашава чистотата на езика. Тези думи 
се определят като чуждици.

Зад. 3. Определете текста според комуни-
кативната ситуация. Запишете примери за 
домашни и чужди думи.

От 11 октомври до 13 ноември в сграда-
та на Историческия музей в гр. Русе ще бъде 
показана изложба на екзотични животни. Сред 
тях са тайпан – змията с най-силната отрова 
в света, черна мамба, чиято дължина достига 
3,5 м, 40-килограмова жълта анаконда, както 

Зад. 2. Прочетете текста и запишете употре-
бените чужди думи. Кои от тях са заемки и 
кои – чуждици?

Тийнейджъри от Горна Оряховица, обе-
динени от вярата в доброто, не спират да под-
крепят каузи за хора в нужда. Емил, Ралица и 
Венелин вече са гимназисти. Още като деца 
тримата решили, че ще помагат на хора в беда, 
като правят благотворителни концерти. 

×ÓÆÄÈÖÈÇÀÅÌÊÈ

Друга история разказва за „протегната 
ръка и подарена усмивка“. естима младе-
жи от София прекарват свободното си време 
по по-различен начин от своите връстници. 
Любо, Иван, Влади, Ангел, Бобо и Гошо имат 
обща кауза – помагат на нуждаещите се, като 
раздават храна и горещ чай. Тийнейджърите 
признават, че идеята им хрумнала от клип на 
американски блогър, който правел същото.

Из интернет

и змията с най-дългите 
зъби (близо 5 см) – от-
ровница.

Включени са още зелени 
мамби, гърмящи змии, кобри, 
смокове, питони, игуани, кро-
кодил, паяци, скорпиони и много други 
видове. Изложбата в музея ще бъде отворена 
всеки ден от 10,00 до 18,00 часа.

 // . /

ÐÅ×ÍÈÊÎÂ ÑÚÑÒÀÂ
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÅÇÈÊ

×ÓÆÄÈ ÄÓÌÈÄÎÌÀØÍÈ ÄÓÌÈ
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Подчертаните думи са остарели (архаизми).
Те назовават предмети и явления, които днес 
не съществуват, или названията са заменени с 
други думи. 

Даскал – остар. учител. 
Подидаскал – остар. помощник на учителя.
Ваксосваше – остар. мажеше с вакса.
Кундурите – остар. обувките.

Употребата на остарелите думи е ограничена. 
Използват се в исторически текстове и най-ве-
че в художествената литература за характерис-
тика на герой, за представяне на обстановката, 
както и за постигане на въз дей ствие.

Зад. 5. Открийте и други остарели думи в 
текста. Къде ще потърсите информация за 
тяхното значение?

Зад. 6. Прочетете текста. Запишете приме-
ри за домашни и за чужди думи. 

Дванайсетата Нощ на музеите и гале-
риите ще се проведе в Пловдив на 23 и 24 
септември. Емблематичният фестивал ще ни 
предложи над 140 събития на повече от 70 
локации. За тазгодишното издание наред с 
традиционните програми „Музеи и галерии“, 
„Култура и клуб“, „Малката нощ“ е подгот-
вена и специалната програма „Отворени из-
куства“. В нея водещи имена от областта на 
киното, литературата, театъра и визуалните 
изкуства ще представят своите проекти.

Не пропускайте шанса да си подарите 
един незабравим културен уикенд в Града на 
седемте тепета! 

// . . /

● Какви думи преобладават – чуждици или 
заемки? Кое налага тяхната употреба?

ЗНАЯ, че речниковият състав на езика 
включва както домашни, така и чужди 
думи.
МОГА да тълкувам употребата на чуж-
ди думи и на остарели думи в текст.
МОГА да правя справка с речник на 
чуждите думи.

2. ÄÓÌÈÒÅ Â ÒÅÊÑÒÀ

Зад. 4. Прочетете текста и обяснете значе-
нието на подчертаните думи. Какви са те по 
произход?

Но макар и срамежлив, подидаскал Ми-
роновски се контеше твърде грижливо, всяка 
събота вечер си окалъпваше феса, бръснеше се 
в неделя заранта преди черкова, да му е свежа 
кожата, носеше в празничен ден новите си ша-
ячени панталони с диплите още (…), ваксосва-
ше си от вечер кундурите (…) Правеше редов-
но посещение на първенците, като най-много 
чест отдаваше на Карагьозоолу.

– Как си със здравето, даскале? – питаше 
благоволително чорбаджията.

 Иван Вазов, из „Чичовци“

 Затрудни ли ви текстът? Защо?

както и за постигане на въздействие.

● Какви думи преобладават – чуждици или 
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1. Кое твърдение е вярно за употребата на 
чужди думи в текста?

А) Чуждите думи изграждат основния речни-
ков фонд на езика.
Б) Чужди думи се употребяват само в научен 
текст.
В) Чуждите думи са навлезли в българския 
език от други езици.
Г) Чуждиците са необходими за общуването 
и запазват чистотата на езика. 

2. В кой ред са употребени само чужди думи?

А) планина, монитор, криле
Б) география, радио, комуникация
В) нашите, ефективен, писмо
Г) шоу, обичам, творец

3. Прочетете текста от книгата „Бай Га-
ньо“ на Алеко Константинов и запишете 
чуждите думи в речта на героя.

– Да обядваме, защо да не обядваме! – 
съгласява се бай Ганьо. – И ваша милост, каз-
ва се, ако не от мойта – от българска софра 
все сте яли.

– Това какво е, супа ли е? А, аз обичам 
супа. Чорбата е турско ядене. И ний сега по-
вече супа ядем. Ах, пърдон, извинете, оцапах 
ви бохчата... Ц... ц... ц... Тюх да се не види!...

● Какво се постига чрез тяхната употреба?
● Проучете има ли разлика между супа и 
чорба.

4. С помощта на речник преведете на ан-
глийски език следните думи: история, кул-
тура, театър, демокрация.

● Коя е причината за близкото им звучене?

5. Прочетете откъса от ученическо есе на 
тема: За или против новите думи в езика 

ни. Съгласни ли сте с изразеното мнение? 
Защо?

Ето – отново заговорих за това, че вся-
ко нещо си върви с думата! Днес закусваме с 
мюсли, работим в офиси, инсталираме софту-
ер, провеждаме презентации, ходим по парти-
та, гледаме екшъни, четем трилъри… Каквото 
и да са ви казвали, от криворазбран редактор-
ски пуризъм кроасанът няма да се превърне 
в кифличка, нито бейгълът ще стане геврек.

Ако решим вместо софтуер да употре-
бим по-ясното програмен продукт, не правим 
речта си по-българска.

Саундтрак може и да е точно съответ-
ствие на музиката към филма, но колко по-
кратко и експресивно е!

Та ако не ви се нрави да сте юзър, бъ-
дете потребител, отворете си папка, а не 
фолдър, не се логвайте, а влизайте и тъй на-
татък. Но не се опитвайте да „превеждате“ 
римейк, кетъринг, аутокю и подобни – няма 
да успеете…

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Пуризъм – борба за запазване на чистотата 
на езика от навлизането на излишни чужди 
думи.
Кауза – общо дело, интерес, идея.
Блогър – лице, което поддържа свой сайт или 
публикува информация в друг сайт.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

Направете проучване кои са най-често 
употребяваните чужди думи в речта на 
вашите съученици. Използвайте различ-
ни форми за проучване – анкети с учени-
ци, учители, родители, запис на разговор и 
други.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ
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1. ÇÂÓÊÎÂÈ ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÄÓÌÀÒÀ – ÈÇÃÎÂÎÐ È ÏÐÀÂÎÏÈÑ 

ÇÂÓÊÎÂÈ ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÄÓÌÀÒÀ

ПРИКАЗКА ЗА БЕТОВЕН И МАЛКИЯ ОТО
„Фортисимо Фамилия“ продължава цикъла, посве-

тен на известни композитори и любими музикални ше-
дьоври, с друг велик композитор – Бетовен. Даровитите 
актьори Герасим Георгиев – Геро и Владимир Пенев се 
превъплъщават в ролите на Ото и Лудвиг ван Бетовен и 
пресъздават с въображение атмосферата, в която е жи-
вял геният. Тийнейджъри и възрастни ще се потопят в 
света на музиката заедно с диригента Славил Димитров 
и със специалното участие на виртуозния цигулар Свет-
лин Русев. За радост на любителите, в изпълнение на Со-
фийския филхармоничен оркестър ще прозвучат еста и 
Девета симфония, които са върхови постижения в класи-
ческата музика.

От печата

Препишете думи от
текста, при които има
несъответствие между 
изговор и правопис. 
Посочете начини за
проверка.

Препишете думи, при кои-
то има: 
– подвижно Ъ;
– непостоянно Ъ;
– променливо Я.

Несъответствие между изговор и правопис 
има в следните думи от текста:

Начини за проверка

 Гласните А  ъ, О  У, Е  И, когато не 
са под ударение.
даровити  дъровѝти  
продължава продалж ва

Чрез сродни думи, в които гласният звук е 
под ударение. 

д р 
дълъ г

 Гласната А се произнася като ъ при оконча-
нията на глаголи в 3 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч.
прозвучат  прозвучъ т

Окончанията на глаголите в 3 л. ед.ч. и 3 л. 
мн.ч. (сегашно време) винаги се пишат с а, 
я и ат, ят.

 Звучният съгласен в края на думата се обез-
звучава. 
 друг  друк

Чрез сродни думи и форми на думата – дру-
га, друго, други. 



47

2. ÈÇÃÎÂÎÐ È ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÍÀ ÄÓÌÈ ÎÒ ×ÓÆÄ ÏÐÎÈÇÕÎÄ

 Звучният съгласен се обеззвучава пред беззву-
чен.
изпълнение  испълнèние

В думата има представка из, която винаги се 
пише така, независимо как се чува.

 Изпадане на съгласен звук в края на думата.
радост  р дос

Чрез сродни думи и форма на думата в мн.ч. 
радост – радостен, радости (мн.ч.)

 Изпадане на съгласен звук в средата на думата 
при струпване на съгласни (-стн-, -здн-, -ждн-).
известни  изв сни
възрастни  въ зрасни

Чрез сродни думи и форми на думата, в кои-
то след съгласния звук има гласен звук.
вест – известен, известие, вестоносец, вести
възраст – възрастен, възрасти

Подвижно 
върховни – връх

Непостоянно 
цикъл (ед.ч.) – цикли (мн.ч.)
оркестър (ед.ч.) – оркестри (мн.ч.) 

Променливо Я
живял – живели (мн.ч.)

Зад. 1. Образувайте форма за мн.ч. и чле-
нувана форма на думите: литър, метър, 
дециметър, цилиндър, театър, спектакъл, 
оркестър, ансамбъл. 

бразец: литър, литри, литъра

 От дадените думи образувайте словосъ-
четания с колко, няколко, два.

бразец: колко метра, няколко метра, два 
метра (мярка за дължина); колко метъра, 
два метъра (предмет)

 Какви речникови значения има думата 
метър?
Когато съществителното име метър е употре-
бено в значението си на предмет, в словосъче-
тания с колко, няколко, два, звукът ъ не изпада.

Зад. 2. Образувайте съществителни имена 
с наставката -изъм от думите: професия, 
материя, аристократ, реалист.

● Запишете членуваните форми на образу-
ваните думи. 

бразец: реалист → реализъм, реализма, 
реализмът

Звукът  в съчетания Р Л в съществи-
телни имена от чужд произход:

 не се запазва:
– във формата за мн.ч.; 
– в съществителни имена, употребени като мер-
ни единици. 
● се запазва:
– в членуваните форми;
– в словосъчетания, образувани с колко,

няколко, два (за предмети).

Гласният звук  изпада при членуване на 
съществителни имена от чужд произход, 
образувани с наставката -изъм.
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1. В коя от думите е допусната грешка?

А) таекуондо
Б) ориентиран
В) афтършейв
Г) пияно

ЗНАЯ правилата за изговор и правопис на 
думите.
МОГА да откривам, изговарям и пиша 
думи от домашен и чужд произход и думи 
термини.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Зад. 3. Препишете думите, в които има 
променливо Я. Образувайте сродни думи и 
форми за ед. и мн.ч.

В деня на светите мъченици Вяра, На-
дежда, Любов и майка им София десетки со-
фиянци посетиха християнския храм „Све-
та София“. На алеята пред Народния театър 
бяха връчени награди. Вечер с плеяда музи-
кални звезди зарадва публиката с няколкоча-
сов концерт.

● Запишете сродни думи на думата София.
● Какви правописни особености открива-
те в думата християнски?
● Открийте сложна дума и посочете как е 
образувана.
● Каква грешка може да се допусне при 
изписването на думата алеята? В кой реч-
ник ще потърсите лексикалното ѝ значе-
ние и ще проверите правописа ѝ?

2. В кой ред НЕ е допусната правописна 
грeшка?

А) дразновение, одблъснати, припечелвам
Б) двуутробен, наредба, парижки
В) отенък, вазвишени, увековечен
Г) призрак, опшивка, двоомя се

Думите софиянец и християнин се пишат 
с -Я-.
Сложните думи няколкочасово и неколкоча-
сово са дублети (няколкодневен и неколко-
дневен). 
Думите дев тка и дес тка се пишат с -Е- 
(д вет, д сет). 
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Съчетанията от две гласни са редки и се сре-
щат главно в думи от чужд произход.
Звукът й  е съгласен, съчетава се само с глас-
ни звукове, за да се улесни произнасянето на 
струпани гласни.
При думи от чужд произход в края на думата 
се пишат съчетанията -ЕЯ, -ИЯ, а в средата 
на думата се пишат съчетанията -ЕА-, -ИА- 
(материя – материален, идея – идеален, 
Венеция – венецианец).

Разделете се на 5 екипа и подгответе инфор-
мация за произхода, изговора и правописа 
на думи от областта на спорта, информа-
ционните технологии, математиката, ме-
дицината, фотографията.

Доай н – м.р., от фр., най-старият от група, с 
най-дълъг стаж, с най-висш ранг.
Дублет – м.р. Всеки от двата (или повече) ва-
рианта на дадена езикова единица.
Папий нка – ж.р., от фр. a illo , буквално 
„пеперуда“, къса вратовръзка.
Плеяда – ж.р. 1. Една от седемте дъщери на 
Атлант, превърнати от Зевс в съзвездие. 2. 
прен. Група, съзвездие от бележити дейци в 
някоя област.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

3. Препишете думите, като попълните про-
пуснатите букви:

– А или 
ф стък, пар шутиз м, остат к, 

 призн к, оцен чен, безобл чен
–  или 
 въ д шевен, непр м каем, б левард,
 кенг р  , пол време, биж терия,
 к лминация, п стошавам
–  или 
 инж нер, пр вилегия, бр тон, пр вличане, 
 пр чиствателен, пр добивка

4. Съставете изречения с думите: образова-
ние и образувание, обръщение и обращение, 
пренасям и принасям, оказвам и указвам, 
именник и именик.

● Обяснете речниковото им значение.

5. Редактирайте допуснатите грешки в ду-
мите, като направите справка с речник.
ра он, асансйор, фелшер, айзберк, слогън, 
грейпфурт, метереолог, тротуар, фулмасте-
ри, пластелин, суитчър, филателис, саунтрак

6. В кое изречение НЕ са допуснати пра-
вописни грешки?

А) Безвъзмезно преотстъпвам двадесете спе-
челени купи на моите саотборници.
Б) Той си спомни с омиление за зговорчи-
востта на приятелката си авантюриска.
В) Взирайки се в сдрачевината, планинарите 
едва оспяваха да видят очертанията на згуше-
ните в долината сдания. 
Г) Прославеният майстор на изящната сло-
весност не се подвоуми да представи идеите 
чрез афоризми.

7. В кое изречение са допуснати  пет пра-
вописни грешки?

А) Официалната церемония по издигане на 
националния флак беше претшествана от 
марш на духовия оркестар.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Б) На изторическия връх ипка родолюбци 
оддадоха почит пред бескорисния саможер-
твен подвик на героите.
В) По повод чесванията на 3 март на площат 
„Народно събрание“ се състоя тържесвена заря.
Г) Раьонът, откъдето се истрелват фоерверки-
те, е убезопасен.

8. Съставете изречения с думите: фоайе, 
райе, папийонка, пайети, фойерверки.
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ ÍÀ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅÒÎ

ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ ÍÀ ÃËÀÃÎËÀ

...Нека, като се стрелне лястовица, да падат на колене!... 
Нека подскачат по земята ни, сякаш вървят по жарава!
Тихо старецът се отдръпна встрани, в полумрака... И пог-
ледна към Кракра. Боляринът стоеше с наведена рошава 
глава, обхванал я с огромните си лапи.

...Змай се загледа в едва видимото пушене над пепе-
лището. Той се втурна да тича по стената, сякаш да избяга 
от това проклето място. И като спря да тича, достигнал до 
съседната кула, той се запита отново: „Наистина, защо аз да 
не запаля ромейския подкоп?“.

И пак отхвърли тая мисъл с ужас, уплаха, тревога... Как 
би могъл да извърши това?

И в същия миг помисли: „А боляринът не би оставил че-
лядта на такъв човек. Ако Средец падне – все едно, ако оце-
лее – ще се погрижи за тях по-добре от мене – безсилния...“.

...Аарон се втренчи в Гневота.
И заради брата си...
– Почакай! – рече ненадейно Аарон.
И се изправи.
– Гневота, тихо събуди стотника и го прати при мене! И 

вече в тая горница не прекрачвай! Вратата ще е залостена.
Антон Дончев, из „Сказание за времето на Самуила“ 

Какъв е видът на текста?

В кое време са глаголните 
форми в откъса?

Какво е отношението на 
говорещото лице към гла-
голното действие?

Текстът е художествен. 
Основното глаголно време е минало свърше-
но. Използваните глаголни форми изра-
зяват различно отношение на говорещото 
лице към действието. С едни от тях се изра-
зяват реално случващи се във времето дейст-
вия, а с други – действия, зависещи от волята 
на говорещото лице или от определени усло-
вия. Отношението на говорещото лице към 
действието се нарича наклонение.

 Глаголите се загледа, се запита, отхвърли
(минало свършено време), ще се погрижи
(бъдеще време) и др. означават реално из-
вършващи се минали или бъдещи действия. 
Тези глаголи са в изявително наклонение.

 Глаголите нека подскачат, почакай, не 
прекрачвай представят действия, които зави-
сят от волята на говорещото лице. Тези глаго-
ли са в повелително наклонение.

 Глаголната форма би могъл представя 
действие, което зависи от някакво условие. 
Тя е в условно наклонение.

Наклонението е граматична категория на 
глагола, чрез която се изразява отноше-
нието на говорещото лице към глаголното 
действие.
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Зад. 1. Открийте и други глаголи от текста 
на Антон Дончев в изявително, повелител-
но и условно наклонение. Обяснете какво е 
отношението на говорещото лице към гла-
голното действие.

1. Кое твърдение е вярно?

А) Наклонението показва кога се извършва 
действието.
Б) Наклонението показва кой върши действи-
ето.
В) Наклонението показва отношението на го-
ворещото лице към глаголното действие.
Г) Наклонението е граматична характеристи-
ка на съществителното име.

2. В кой ред глаголната форма показва, че 
глаголното действие зависи от волята на 
говорещото лице?

А) Учениците с радост участваха в радиопре-
даване.
Б) Тони би отишъл на рождения ден, ако бе 
поканен.
В) Моля, подайте ми тези документи.
Г) Всички ще участват в благотворителния 
концерт.

3. Обяснете отношението на говорещото 
лице към глаголното действие в следните 
глаголни форми: разказвахме, нека тръг-
нем, биха помогнали.

 Включете ги в изречения.

4. Сравнете употребените глаголни форми 
в изреченията. Направете изводи.

Туристите видяха този природен феномен. 
Вижте този природен феномен. 
Туристите биха видели този природен феномен.

 Какво е отношението на говорещото лице 
към глаголното действие?

5. Преобразувайте изреченията, за да изра-
зите различно отношение към глаголното 
действие.

Дядото седна на пейката в парка. 
Децата не газеха тревните площи по време на 
състезанието.
Тони направи отново опита за получаване на 
електричество.
Учениците посрещнаха Дядо Коледа на учи-
лищния двор.

бразец: Дядото седна на пейката в парка. 
(изявително наклонение) 
Дядо, седни на пейката в парка! (повелително 
наклонение)
Дядото би седнал на пейката в парка. (услов-
но наклонение)

ЗНАЯ, че наклонението изразява от-
ношението на говорещото лице към 
глаголното действие.
МОГА да употребявам видовете нак-
лонения в текст според целта на общу-
ване.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ

2. ÓÏÎÒÐÅÁÀ

ÈÇßÂÈÒÅËÍÎ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ

Първото, което си спомням от своя многолетен странен 
път, е баща ми. През оная заран след раздялата с града и 
нашите стояхме на кърмата на кораба, дето ни отнасяше по 
Босфора към Евксинския Понт.

Бе есен. Ниското небе едва се крепеше върху двата бря-
га, огизнали в сива влага. (...)

По онова време бях двайсетгодишен, голобрад, къдро-
кос, но не и пъргав. Твърде малък бяха ме отдали на дякон 
Партений, за да ме въведе в науките. Учех и учех, както се 
полага на един бъдещ ромейски пратеник при другоземни 
владетели – за свой помощник ме готвеше баща ми, горд с 
моите успехи в знанието. (...)

– Скоро ще ни подхванат ветрищата на Евксинския Понт 
– мечтателно проговори баща ми. – А преди Понта искам да 
ти посоча ей ония скали, които избикаляме отдалеко.

Проследих посоката на ръката му – ръждивожълт ска-
лен отвес, усамотен всред наниза от крайбрежни хълмове.

– Там са се разбили корабите на аргонавтите на връ-
щане от приказна Колхида – все тъй мечтателно продължи 
баща ми.

Вера Мутафчиева, из „Предречено от Пагане“

В кое време са подчертани-
те глаголи?

Какво е отношението на 
говорещото лице към гла-
голното действие?

Глаголите в изявително наклонение пред-
ставят действията като реални и говоре-
щото лице е свидетел.

В текста са употребени глаголи в различни 
глаголни времена (спомням си – сегашно 
време, стояхме, крепеше – минало несвърше-
но време, бяха отдали – минало предварител-
но време, ще подхванат – бъдеще време, са 
се разбили – минало неопределено време). 
Те представят действия, които реално са се 
случили в настоящ или минал момент или ще 
се случат в бъдещето. Говорещото лице ги 
представя като очевидец. 
Тези глаголи са в изявително наклонение.

Изявителното наклонение е основно в бъл-
гарския език. Всички глаголни времена 
имат форми за изявително наклонение.

За коя сфера на общуване са предназначе-
ни следните текстове? В кое наклонение са 
употребените глаголи? 

Зад. 1. Посочете и други глаголни форми 
от текста за изявително наклонение. В кое 
време са те? Направете изводи.
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Ò.1

Ò.2

След няколко минути ние бяхме вече точ-
но в средата на делфиновото стадо. Гъвкавите 
мускулести тела сновяха около нас във всич-
ки посоки. За пръв път виждах делфини тол-
кова отблизо. Какви ли фокуси не правеха! Ту 
изскачаха високо над водата и падаха, обли-
вайки ни с пръски, ту се гмурваха стремглаво 
към дъното и после се устремяваха право към 
нас, завивайки настрана буквално на някол-
ко сантиметра от нас. (...) Особено лудуваше 
един млад делфин. Всеки път, когато профу-
чеше край сала или се гмурнеше под него, той 
се обръщаше и ни гледаше, като че ни кане-
ше да зарежем това глупаво гумено нещо и 
да тръгнем с него свободно да порим топлата 
галеща вода. Как им завиждах! Те са свобод-
ни и морето е родна къща за тях. А какви ли 
нещастия готви то за нас?...

 Глеб Голубеев, из „Гост от морето“

В Южна Европа са разположени трите 
големи полуострова – Пиренейски, Апенин-
ски и Балкански, както и прилежащите им ос-
трови. Най-слабо разчленен е Пиренейският 
полуостров, като в североизточните му части 
се издигат младонагънатите планини Пире-
неи. Те са труднопроходими и най-високите 
им върхове са покрити с ледници. Най-ви-
соката точка както на полуострова, така и в 
Южна Европа е връх Муласен (3478 ) в пла-
нината Сиера Невада. 

Из учебник по география

зявителното наклонение се използва във 
всички видове текст – научен, разговорен, 
делови, медиен и др. Препишете три глагола от текстовете и 

им направете морфологичен разбор.

1. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Изявителното наклонение представя дейст-
вието като вече случило се. 
Б) Изявителното наклонение показва дейст-
вието като реално извършващо се.
В) Изявителното наклонение представя дейст-
вието като зависещо от някакви условия.
Г) Глаголите във всички времена са в изяви-
телно наклонение.

2. Препишете изреченията, като преобра-
зувате глаголите в минало неопределено и 
минало предварително време. В кое накло-
нение ще са тези глаголни форми? 

Като турист, той пътува с карта и компас. 
Мишо намери стари географски карти. 
Те с удоволствие се записаха в клуба по шахмат. 
Малката София нарисува коледна картина за 
конкурса.

3. Прочетете текста. В кое наклонение са 
глаголните форми?

Вярвам в Ангелите.
Вярвам в знаците на живота.
Вярвам в приказките за принцеси и принцове.
Вярвам, че нощта може да бъде по-красива от 
деня.
Вярвам, че дъждът отмива всичко... дори и 
сълзите.
Вярвам в свободата на чувствата.
Вярвам във всичко, в което другите не вяр-
ват.
Вярвам, че вярвайки, ще успея да повярвам.

Станислава Цветкова, „Виждам“

4. Напишете съчинение на тема: Вярвам 
в... . Използвайте глаголни форми в изяви-
телно наклонение.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ

ÓÑËÎÂÍÎ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ

Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,
бих продавал... познайте какво?
– Надежда. Надежда за всички.

„Купете! С отстъпка за вас!
Всеки трябва надежда да има!“
И на всеки бих давал аз
колкото трябва за трима.

А на тоз, който няма пари
и само отвънка поглежда,
бих му дал, без да плаща дори,
всичката своя надежда.

Джани одари, „Надежда“

Какво е отношението на говорещото 
лице към глаголното действие в подчер-
таните глаголи?

Как са образувани глаголните форми?

Чрез глаголните форми бих продавал, бих да-
вал се представят действия, чието извърш-
ване е възможно при някакво условие (бих 
продавал, ако можех да имам магазинче). 
Тези глаголи са в условно наклонение.

2. ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÅ

Формите за условно наклонение са сложни 
и прости.

 Сложните форми се образуват от специ-
фичната форма на спомагателния глагол съм
– бих (бих, би, би, бихме, бихте, биха) и мина-
ло свършено деятелно причастие на глагола.
(Бих отишла, ако ме поканят. Би намерил, 
ако търси. Бихме купили, ако имахме пари.).

 Простите форми се образуват с помощта 
на наставките вам, ям, ам – ядвам, пиввам, 
реквам (Ядвам една ябълка, ако има.).

 Отрицателните форми се образуват с по-
мощта на отрицателната частица не – не бих 
отишъл, не бихме направили (Не бих отишъл, 
ако не беше задължително. Не бихме напра-
вили грешката, ако имахме повече време.).

3. ÓÏÎÒÐÅÁÀ

+

бих отишла, би намерил, бихме купили, 
бих те разказали, биха написали

Глаголите в условно наклонение представят 
действие, което зависи от някакво условие.

бих минало свършено 
деятелно причастие

Зад. 1. Кои глаголни форми за условно нак-
лонение откривате в следните изречения? 
Какво изразяват те?

Ани би пътувала за Рим, ако не беше на изпит. 
Децата биха направили света една прекрасна 
детска планета.
Тя би направила всичко, за да си върне уваже-
нието на приятелите.
Бихте ли ми помогнали за багажа?
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Зад. 2. Открийте формата за условно на-
клонение в думите на Алековия герой. 

– Я ми подайте още едно късче хлебец. Вий 
съвсем без хляб ядете – учудва се бай Ганьо.

– На българѝята дай хляб; ние много хляб 
ядем; да не се хваля, ама с таквази чорба, пър-
дон, с таквази супа цял самун хляб изядам. 
Бас държа.

1. В кой ред са употребени форми само за 
условно наклонение?

А) ще мисля, обичат, пробвахме
Б) бях опитал, би пял, бих разказал
В) стани, нека рисуват, да украсим
Г) биха решили, би донесъл, писвам

2. Образувайте форми за условно наклоне-
ние от глаголите напиша, мечтая.

● Включете ги във ваши изречения.

3. Коя е глаголната форма за условно нак-
лонение в текста? Как е образувана?

Ако искате и вие да сънувате летящи съ-
нища, опитайте. На човек и без това му се 
случва много рядко да хвърчи, та да си навак-
са повече хвърчене, той би трябвало да се на-
учи да заспива с тананикане. Опитайте и ще 
видите, че ви говоря самата истина: тананик, 
тананик, тана-та-наник!

ордан адичков, из „Ние, врабчетата“

4. Препишете формите за условно нак-
лонение от текста.

За него – Живота –
направил бих всичко. –
Летял бих
със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна
ракета, самичък,
бих търсил
в простора
далечна
планета.

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

Никола Вапцаров, из „Вяра“ 

В речта се употребяват сложни условни 
форми. Те изразяват както действие, за-
висещо от някакво условие, така и жела-
ние, намерение, молба за нещо. и ли ми 
подал а  тетрадката?

Простите форми на условното наклонение 
са остарели и са извън употреба в съвре-
менния български език. Срещат се пре-
димно в художествени текстове.

ЗНАЯ, че при условното наклонение 
глаголното действие зависи от някакво 
условие.
МОГА да употребявам условното нак-
лонение в различни текстове. 

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

В първото изречение действието зависи от 
условие – предстоящия изпит, а във второто 
се представя намерението. Глаголната форма 
би направила изразява желание, а формата 
бих те помогнали е молба на говорещото лице.

за условно нак-

със пробна машина в небето,

Никола Вапцаров, из „Вяра“ 
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ÏÎÂÅËÈÒÅËÍÎ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ

Таксито излетя и понеже беше много по-бързо от стре-
лите, които ги преследваха, скоро се намери вън от опас-
ност.

– Изглежда, и вие не сте много опитен в междузвездно-
то пространство – забеляза Пепино.

– Гледайте си колата – измърмори алдебаранецът (път-
никът). – За другото ще му мисля аз.

– Добре, но мислете правилно.
– Дявол да го вземе, пак сгреших! – викаше алдебара-

нецът, като си скубеше косите със своите двайсет и четири 
пръста. – Да тръгваме обратно!

– А, не, благодаря! – възкликна шофьорът и скочи на 
земята. – Аз съм си добре тук. Ако искате, вземете колата

 Джани одари, из „Такси за звездите“

Какво е отношението на 
говорещото лице към гла-
голното действие в под-
чертаните глаголи?

Как са образувани глаголни-
те форми?

Чрез глаголните форми гледайте, мислете, 
да тръгваме се представят действия, които 
зависят от волята на говорещото лице – тя 
може да е заповед, молба, желание. Тези 
глаголи са в повелително наклонение.

Повелителното наклонение означава, че 
извършването на действието зависи от во-
лята на говорещото лице.

2. ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÅ 

В текста на Джани Родари са използвани раз-
лични форми за повелително наклонение – 
прости и сложни форми.

Прости форми:
 Образуват се, като към основната форма 

се прибавят морфемите -и, -ете или -й, -йте
(мисля – мисл , мисл те; гледам – гледай, 
гледайте).

 Има форми само за 2 л. ед. и мн.ч.

Сложни форми:
 Образуват се от формите за сегашно време 

на глагола и частицата да – да тръгваме.

 Могат да се образуват форми и с частиците 
нека, нека да – нека тръгваме, нека да тръг-
ваме.

 Има форми за всички лица в ед. и мн.ч.

Отрицателните форми се образуват:
 с отрицателната частица не – не мисли, не 

мислете; не гледай, не гледайте; 
 с отрицателния глагол недей, недейте и 

глаголна форма – недей м сли, недей гледа; 
недейте м сли, недейте гледа;

 с отрицателния спомагателен глагол недей, 
недейте и сегашно време на глагола, свърза-
ни със съюза да – недей да мислиш, недейте 
да мислите; недей да гледаш, недейте да гле-
дате.

те форми?
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Зад. 1. Посочете глаголните форми за пове-
лително наклонение в текста.

Нека носим йоще срама по челото,
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор.

Иван Вазов, из „Опълченците на ипка“

1. В кой ред всички глаголни форми са в 
повелително наклонение?

А) са пожелали, живеехме, да светне
Б) изградиха, бяха намерили, ще пътуват
В) мечтай, да организираме, недей да пееш
Г) нека да отидат, ще направим, отрежете

2. Прочетете текстовете. Запишете в тетрад-
ките си простите и сложните форми на гла-
голите в повелително наклонение.

Слезни там и с удари верни
разбивай, разлюшквай, руши,

Христо Смирненски, из „Въглекопач“

Нека пламне земята за пир непознат,
нека гръм да трещи, да руши!

Христо Смирненски, из „Юноша“

3. Запишете формите за повелително нак-
лонение, употребени в картината на по-
бедното завръщане в стихотворението „На 
прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев.

4. Каква е ролята на повелителните гла-
голни форми в текста на Петя Дубарова? 
Кое налага нарушаването на словореда 
при употребата им?

Плачи ти, лято – бъдещо сираче!
Ела сега, спасителю поете,
не с лист и молив, не за да заплачем!
(Как лесно е да плачеш върху листа!)
Побързай, братко! Да заключим нека
отровата и силата нечиста,
която е обхванала човека!...

В художествен текст чрез употребата на по-
велително наклонение се постигат експре-
сивност и динамичност на изказа. 

Зад. 2. Кои думи засилват смисъла на пове-
лителните форми в изреченията? 

Хайде, ставай, момче! Късно е вече!
Кажи го де, не се притеснявай!
Че играйте и вие, деца! Площадката е за всички.

Зад. 3. Препишете текста, като преобразу-
вате глаголите от изявително в повелител-
но наклонение. 

В дълбока купа се счупват яйцата. Разби-
ват се със солта. Добавя се с бъркане млякото. 
Постепенно се прибавя брашното и се бърка 
до получаване на хомогенна смес. Добавят се 
1 – 2 супени лъжици олио. 

Тиганът се загрява с малко мазнина. Из-
сипва се около един черпак от сместа и се 
разлива по цялата основа на тигана. Оставя се 
да се пържи до лекото отделяне на краищата 
на палачинката. Обръща се с помощта на дър-
вена шпатулка. След като връхчетата зарозо-
веят и се повдигнат, палачинката се изважда. 
Гарнира се по желание със сладко, мед и др.

бразец: В дълбока купа счупете яйцата. 

В разговорната реч въздействието на пове-
лителните форми се засилва с помощта на 
експресивни думи като хайде, де, че и др.

ЗНАЯ, че при повелителното наклонение 
глаголното действие зависи от волята на 
говорещото лице.

МОГА да употребявам глаголи в повели-
телно наклонение в различни текстове. 

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ

2. ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÅ

ÏÐÅÈÇÊÀÇÍÈ ÃËÀÃÎËÍÈ ÔÎÐÌÈ

– Какво замълча, Благолаж? Карай де – каза му Лазо, 
който трупна съчки на огъня и легна.

Благолажът поглади бялото мъниче, което лежеше пред 
него на купче, шавна още веднъж и почна:

– Едно време, в някое си царство, имало една царска 
дъщеря… Тя била хубава, хубава, друга като нея нямало! 
Косата ѝ се влачела подире ѝ като копринена река и лъщяла 
като злато. Очите ѝ били черни като тая черна нощ и всеки, 
когото поглеждала, умирал от любов по нея.

Елин Пелин, из „Косачи“

Какви събития представят 
подчертаните глаголни 
форми?

Какво е отношението на 
говорещото лице към изказ-
ването?

Преизказните глаголни фор-
ми означават действия, на 
които говорещото лице не е 
свидетел, а съобщава за тях 
по думите на друго лице, 
преизказва ги.

Глаголните форми имало, се влачела, лъщяла представят 
минали събития, на които говорещото лице не е свидетел. 
Наричат се преизказни (несвидетелски) глаголни форми.
Изразяват се с минало деятелно причастие.

Зад. 1. Открийте и други преизказни глаголни форми в 
текста.

Глаголни времена Образуване Преизказна форма
Сегашно и минало несвършено време се 
преизказват, като формата се образува от 
минало несвършено деятелно причастие + 
форми на глагола съм.

говоря говорех
говорел  съм

съм говорел, -а, -о

Минало свършено време се преизказва 
чрез формата за минало свършено деятел-
но причастие  форми на глагола съм.

говорих 
говорил  съм 

съм говорил, -а, -о

Минало неопределено и минало предвари-
телно време се преизказват, като се променя 
само формата на спомагателния глагол съм 
и бях – бил съм.

съм говорил бях гово-
рил
бил съм  говорил, -а, -о

бил съм говорил, -а, -о
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Зад. 2. Какви действия се представят с 
 употребата на глаголните форми?

През 1875 г. обстановката на Балканите 
се усложнила. Националноосвободителното 
движение в Босна и Херцеговина и в българ-
ските земи, както и официалният банкрут на 
Османската империя през октомври същата 
година сложили началото на Източната криза 
от 1875 – 1878 г. Тя била един от върховите 
моменти в развитието на Източния въпрос 
поради засилените противоречия между ев-
ропейските Велики сили. Избухналото през 
лятото на 1875 г. въстание в Босна и Херце-
говина, подкрепено от Сърбия и Черна гора, 
застрашило интересите на Австро-Унгария, 
която се бояла от образуването на голяма сла-
вянска държава на Балканите.

Из учебник по история

 Каква е връзката между вида на текста и 
използваните глаголни форми?

Зад. 3. Прочетете текста. Какви глаголни фор-
ми откривате? Кое налага тяхната употреба?

Един сиромах имал зад къщата си нива, 
която посял с просо. То станало много хуба-
во, ала щом взело да зрее, нападнали го ор-
ляци от врабчета и чучулиги и почнали да 
го кълват. Той се заловил да варди просото: 
 направил плашила, турил ги всред нивата. Но 
птиците полека-лека навикнали на плашила-
та и не се страхували от тях. Дори някои враб-
чета кацали по главите им…

Един ден човекът отишъл да си обиколи 
нивата. Като наближил, гледа: една чучулига 
кацнала на един стрък просо и го кълве. Той 
се снишил, полека-лека издебнал чучулигата 
и я захлупил с калпака си, па я хванал.

Николай айнов, из „Царят на птиците“

Във всички преизказни глаголни време-
на спомагателният глагол съм в 3 л. ед. и 
мн.ч. се изпуска.
(Виж Приложение 3 на стр. 132.)

съм говорил – 3 л. ед.ч. говорил
3 л. мн.ч. говорили

бил съм говорил – 3 л. ед.ч. бил говорил
3 л. мн.ч. били говорили

щял съм да говоря – 3 л. ед.ч. щял да говори
3 л. мн.ч. щели да говорят

Преизказните глаголни форми се използват 
в исторически текстове, за да се предста-
вят събития, станали в миналото, както и 
в приказките, за да се представят събития, 
на които разказвачът не е свидетел.

Бъдеще време и бъдеще време в миналото 
се преизказват, като се променя формата на 
спомагателния глагол ща, щях – щял съм.

ще говоря/щях да
говоря
щял съм  да говоря

щял, -а, -о съм да го-
воря

о съм да го-
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Зад. 5. Прочетете откъса от ученически 
текст – отговор на литературен въпрос. 
Какви слабости е допуснал ученикът при 
употребата на глаголните форми?

В повестта „Немили-недраги“ пета глава 
представя мъченическата и героична смърт 
на Странджата като пример за мъжество и ро-
долюбие. Знаменосеца умирал в изгнание и 
мизерия, а не както е мечтал – в славна битка 
на Балкана. Но неговата гибел е осмислена и 
като героизъм. Болестта сломявала тялото, но 
не и духа на Странджата. Той продължавал 
да живее със спомена за героичните битки, с 
мисълта за България. Мисълта, че чака смърт-
та, прикован на легло в чуждата страна, а не я 
среща в бой за свободата на родината, съсипва 
Странджата. Вазовият герой бил неутешим, че 
умира в постелята, а не в сражение на Балкана.

● Редактирайте текста.

В съчинение не трябва да се смесват неп-
реизказни с преизказни глаголни форми 
(пряко изказване и преизказване).

Преизказни глаголни форми се използват 
в медийни и разговорни текстове, за да се 
представят събития като несвидетелски 
разказ.

ЗНАЯ, че с преизказните глаголни фор-
ми се представят действия, на които го-
ворещото лице не е свидетел.
МОГА да употребявам преизказните 
глаголни форми в различни текстове.

Зад. 4. Прочетете текстовете и изяснете упот-
ребата на преизказните глаголни форми.

Българският олимпийски отбор по ин-
форматика се завръща у нас с един златен и 
два сребърни медала от тазгодишната Меж-
дународната олимпиада, която се проведе от 
26 юли до 2 август в Алмати, Казахстан, съ-
общиха от Сдружението на ръководители 
на олимпийс ките отбори по природни науки 
(СРООПН). Българчета от 3 училища обаче 
са били блокирани в далечен Китай. Групата с 
учениците и техните преподаватели трябвало 
вече да е кацнала в София, но отложен полет 
заради технически проблем с един от самоле-
тите възпрепятствал прибирането им навреме. 
По първоначален план децата щели да пътуват 
от Чангчун през Пекин и оттам да излетят за 
Москва, където да се качат на самолета за Со-
фия. Забавянето на първото летище довело до 
изпускане на връзките за руската столица.

Из интернет

Разговор по телефона:
– Здравей, Марти!
– Здравей, Тони!
– Разбрах, че сме щели да правим тест по 

история. 
– Да, така е… Върху Българско възраж-

дане…
– Е, няма как да стане… Не сме преду-

предени.
– Госпожата ни каза в края на миналия час. 

А ти няма как да знаеш, нали си бил на кино…

● На двете преизказни форми направете 
морфологичен анализ.

Ò.1

Ò.2

Зад. 6. Напишете отговор на литературен 
въпрос: Защо ръчков остава до болния 
Знаменосец?.

● Какво глаголно време и наклонение ще 
използвате?
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1. Кое твърдение е вярно за преизказните 
глаголни форми?

А) Действието зависи от определени условия.
Б) Представят действие, което е станало в не-
определен минал момент.
В) Действието зависи от волята на говорещо-
то лице.
Г) Говорещото лице не е свидетел на дейст-
вието, а съобщава за него по думите на друго 
лице.

2. Трансформирайте текста, като предста-
вите събитията като несвидетели. 

Планетата на Оранжевия диск сияеше на 
екрана в кабината му близка и своя. Той пус-
на няколко сонди. Приближи смело, обиколи 
я един-два пъти, не видя нищо подозрително, 
напротив, тя му хареса. Беше се приготвил 
за приземяване. Уредите му се подчиняваха 
безотказно. В него пламна човешкото любо-
питство, той можеше да го заплати и с живота 
си. Както хиляди преди него. Но убеден вече 
в безсмъртието на човека, Иван изпрати към 
Земята няколко кратки съобщения. „Прилича 
на нашата планета.“ „Атмосфера – като наша-
та.“ „Кацам.“

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Банкрут – 1. Изпадане в несъстоятелност, в 
неспособност да се изплащат задължения; 2. 
прен. Крах, провал в обществената дейност 
или в личния живот.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

или в личния живот.

Усети лек трус. Поседя вдървен и непод-
вижен в креслото, после започна бавно да се 
освобождава от коланите. Краката му бяха 
изтръпнали, разходи се напред-назад в каби-
ната, като не откъсваше очи от пищната зе-
ленина в рамките на илюминаторите. Грееше 
слънце, оранжево и топло. Той провери вни-
мателно облеклото си, нахлупи скафандъра, 
пристъпи към вратата.

Весела Люцканова, из „Като в приказките 
на Андерсен“

 Какви глаголни форми ще използвате?
● Обяснете как ще ги образувате.
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1. ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÂÐÅÌÅÍÀ È ÍÀÊËÎÍÅÍÈß Â ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ

ÑÚÂÌÅÑÒÍÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÀ È ÍÀÊËÎÍÅÍÈß

Бяха прехвърлили билото на хълма. Долу под тях се от-
кри езеро, което изглеждаше почти като река, толкова беше 
дълго и лъкатушно. На половината път през него минаваше 
мост и оттам до долния му край, където редица кехлибарени 
песъчливи ридове го отделяха от тъмносиния залив отвъд, 
представляваше великолепие от безброй променливи багри –
най-леки оттенъци на минзухарено, розово и въздушнозе-
лено с други недоловими отсенки, за които и досега още 
не е намерено име. Нагоре от моста стигаха поръбили го 
горички от ели и кленове и всичко лежеше там тъмно про-
зирно в техните полюшващи се сенки. Тук и там дива слива 
се свеждаше от брега като облечена в бяло девойка, тръгна-
ла към собственото си отражение. От заблатения горен край 
на езерото се чуваше ясният скръбно-сладък хор на жабите. 
Малка сива къщурка надзърташе иззад бяла ябълкова гра-
дина на склона по-нататък и макар и да не беше още много 
се стъмнило, в един от прозорците бляскаше светлинка.

Луси Монтгомъри,
из „Анн от фермата Грийн Гейбълс“

Какви глаголни времена и 
какви наклонения са
употребени в текста?

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ ÒÅÊÑÒ

В текста основното глаголно 
време е минало несвършено – 
минаваше, представляваше, 
стигаха, представящо дейст-
вия, които продължават да се 
извършват в миналия момент. 
Глаголните форми бяха прех-
върлили, беше се стъмнило са в 
минало предварително време и 
означават резултат от действие 
в миналия момент. 
Предпочетени са глаголни фор-
ми в изявително наклонение.

Зад. 1. В кои времена и наклонения са гла-
голните форми в текстовете? 

– Ако щете, санким – допълня бай Ганьо, 
– няма да те пресилвам. Аз ще дам и на госпо-
жата (тука ли е тя?) един мускал масло. Поз-
навам я и нея, как не (Иречек не може да се 
начуди за коя госпожа е думата). Па ако имате 
тука роднини, приятели, кажете им, че съм 
донесъл масло – то не е срамота! Аз ще се на-
въртам по-често около вас, ще си приказваме 
за България. Па ако обичате, съгласен съм и у 
вас да остана, додето съм в Прага. А? 

– Благодаря за вниманието; аз бих ви за-
държал на драго сърце у дома, но не разпола-
гам с лишни помещения. Днес обаче вий сте 
наш гост и ще обядвате у нас.

– Да обядваме, защо да не обядваме!– съ-
гласява се бай Ганьо. – И ваша милост, казва 
се, ако не от мойта – от българска софра все 
сте яли.

Алеко Константинов, из „Бай Ган о“

● Дайте примери за глаголни форми в по-
велително и в условно наклонение.
● Посочете езиковите средства, характер-
ни за речта на Бай Ганьо.

Ò.1

Ò.1
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Към кой медиен жанр при-
надлежи текстът?

Изяснете каква е връзката 
между основната функция на 
текста и използваните гла-
голни времена и наклонения.

Обрала лозя и градини
и скришом настлала тавана
с гроздове бели и сини,
с ябълки, круши и орехи
и с жълти ухаещи дюли.

И ни я видели, ни чули, 
когато в зимника слязла
и с мед и петмези догоре
напълнила делвите празни.

„Когато настане тук зимата
и с белите вежди намръщени
прогони децата във къщи,
и вятърът зъл и премръзнал 
завие в комините тъжно,
да има с нещичко майка им
да ги позарадва, залъже...“
Елисавета Багряна, из „Приказка за есента“

● Изяснете ефекта от използването на пре-
изказни глаголни форми.

Зад. 2. Определете глаголното време и нак-
лонението в стихотворението на Дамян Да-
мянов на стр. 35.

ДА ДАДЕМ НОВ ЖИВОТ НА СТАРИТЕ КНИГИ
Под това мото в езикова гимназия „Христо Ботев“ се 

проведоха редица инициативи, свързани с Националната 
седмица на четенето от 11 до 15 декември. Началото беше 
поставено с конкурс „Най-добър четец“ с ученици от клу-
бовете по проект „Твоят час“. В гимназията през дните на 
„Голямото четене“ бе организирана и дарителска кампания 
под наслов „Да дадем нов живот на старите книги“, в която 
се включиха много ученици и учители. Те донесоха люби-
ми свои книги от домашните си библиотеки с идеята да бъ-
дат раздадени на граждани и на представители на различни 
институции в града.

 .

ÌÅÄÈÅÍ ÒÅÊÑÒ

Ò.2

Ò.1

В художествените текстове се използват 
глаголи в различни времена и наклонения 
в зависимост от комуникативната ситуа-
ция и намерението на автора.

Текстът е информационна бележка. Основната му функция 
е да информира. Затова са използвани глаголни форми в 
минало свършено време, изявително наклонение. Повели-
телната форма да дадем е в заглавието и изразява желание 
добрите инициативи да се случат.
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Зад. 3. Определете основното глаголно вре-
ме и наклонението на глаголните форми в 
текста. Кое налага тяхната употреба?

Стотици хиляди българи тръгват на път, за 
да посрещнат Бъдни вечер и Коледа с близки-
те си. Ден преди празника – нерви и огромни 
задръствания по пътищата. Най-интензивният 
трафик започна този следобед. Над 200 000 
автомобила се очаква да напуснат столицата 
днес и утре, а около 50 000 се очаква да вля-
зат в София. Отново магистралите „Тракия“ и 
„Хемус“ са с най-натовареното движение. 

// . / /

● Анализирайте езиковите особености на 
текстовете.

Зад. 4. Прочетете текст от вестник и опре-
делете основното глаголно време и накло-
нението на глаголните форми.

● Какви езикови и съдържателни особе-
ности откривате в текстовете?

ÍÀÓ×ÅÍ ÒÅÊÑÒ

Европа разполага с разнообразни полезни изкопаеми. 
Находищата на руди са свързани с магмените и метамор-
фните скали, които изграждат най-старите земи на кон-
тинента. В седиментните скали, които са се натрупали в 
равнините, се образуват големи находища на изкопаеми го-
рива, а нерудните полезни изкопаеми са разпространени в 
различни части на континента. 

Из учебник по география

Какви глаголни времена са 
употребени в текста?
В кое наклонение са?

Зад. 5. Какъв е ефектът от употребата на 
сегашно време в текста?

На 20 април 1876 г. в Копривщица избух-
ва Априлското въстание. Поради предател-
ството на един от присъстващите депутати на 
Оборищенското събрание местните турски 
власти научават за взетите решения и пред-
приемат незабавни контрадействия. 

В научния текст се дава ин-
формация. Използваното се-
гашно време представя науч-
ните факти като общовалидни. 
Глаголните форми в изяви-
телно наклонение представят 
действията като реални.

Ò.2

Ò.1

В медийните текстове основни глаголни 
времена са минало свършено и бъдеще време.
Със сегашно време се представят действия, 
които журналистът отразява в момента.
В медийните текстове най-често се използват 
глаголни форми в изявително наклонение.

В научните текстове се използват сегашно 
време и изявително наклонение за предста-
вяне на общовалидни научни факти. 
В исторически текстове се използват пре-
изказни глаголни форми или сегашно време.

Из учебник по география

Зад. 5. Какъв е ефектът от употребата на 
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Определете жанра на уче-
ническия текст. Какво гла-
голно време е използвано?
В кое наклонение?

ÃËÀÃÎËÍÈ ÂÐÅÌÅÍÀ È ÍÀÊËÎÍÅÍÈß Â Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ

В стихотворението „На прощаване“ Христо Ботев по-
ставя темата за свободата. За лирическия герой свободата е 
доб роволен и решителен избор. Бунтовникът изповядва мо-
тивите за своя житейски избор пред майка си. Тази изповед 
е направена в съдбовен миг от живота му, когато поема по 
страшния, но славен път на борбата. 

Зад. 6. Направете преразказ на първа част 
от разказа „Една българка“ от Иван Вазов 
от името на страничен наблюдател. Какво 
глаголно време ще използвате?

● Какви глаголни времена и наклонения 
се използват при преразкази и съчине-
ния?

Ò.1

Основни времена и наклонения в учени-
чески текстове:
● съчинение разсъждение – сегашно време; 
● съчинение повествование – минало свър-
шено време и преизказни глаголни форми; 
● съчинение описание – минало несвърше-
но и сегашно време; 
● преразказ – в зависимост от дидактичес-
ката задача – сегашно или минало свърше-
но време; изявително наклонение и преиз-
казни глаголни форми.

ЗНАЯ, че различни глаголни времена 
и наклонения се употребяват в раз-
личните текстове според комуника-
тивната ситуация.
МОГА да употребявам глаголни вре-
мена и наклонения в собствен текст.

ставя темата за свободата. За лирическия герой свободата е 
решителен избор. Бунтовникът изповядва мо

тивите за своя житейски избор пред майка си. Тази изповед 
е направена в съдбовен миг от живота му, когато поема по 
страшния, но славен път на борбата. 

В кое наклонение?

но време; изявително наклонение и преиз
казни глаголни форми.
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Ò.1

Ò.2

ÎÁÎÁÙÈÒÅËÍÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß:
ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ: ÄÓÌÀÒÀ Â ÒÅÊÑÒÀ È ÅÇÈÊÀ

Българският художник Христо Владими-
ров Явашев, известен като Кристо, може да се 
опише като авангардист и новатор. Отдаден 
на изкуството, той разчита на въздействието 
на шока, показвайки нещо ново и чудновато. 
Сред най-известните му творби са опаковането 
на Райхстага в Берлин през лятото на 1995 г., 
опаковането на най-стария мост в Париж – Пон 
Ньоф, опъването на 38-километрови платне-
ни завеси в Париж и разполагането на плат-
нени портали в Сентръл Парк в Ню Йорк. 
През 2000 г. той и Жан-Клод стават част от 
рекордите на „Гинес“ с най-големите чадъри 
в света, най-дългата тичаща ограда, най-теж-
ката опаковка на Райхстага и най-голямата 
скулптура без скеле в Оберхаузен. „Пакети-
раната“ светлина е изработена от прозрачен 
полиестер. Най-новата му творба са „Пла-
ващите кейове“ в италианската област Лом-
бардия. Името на Христо Явашев присъства 
в учебници и енциклопедии, а на бизнес мо-
дела му е посветено специално проучване на 
университета „Харвард“. 

// . . /

Цветни, оригинални, преплитащи тра-
диция и алтернативен звук са изпълненията 
на един, смело бихме го нарекли, уникален 
състав – „Тъпани и гайди“. Различни са про-
фесиите на хората, които съставът е събрал – 
очен лекар, готвач,  специалист, учител по 
музика, художник график и богослов. Гост на 
Радио България бе един от участниците – Пе-
тър Йорданов – Бъни, който разказа история-
та им. „Тъпани и гайди“ съществува от 2011 
година. Събрала ги случайността… Установи-
ли, че гайдата с акомпанимент на диджериду 
и кахон звучи интересно. В групата се срещат 
традиционни първобитни инструмент от три 

Прочетете текстовете и изпълнете задачи-
те към тях.

ÎÁÎÁÙÈÒÅËÍÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß:
ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ: ÄÓÌÀÒÀ Â ÒÅÊÑÒÀ È ÅÇÈÊÀ

различни континента – Австралия, Южна 
Америка и Европа. „Музиката ни е донякъ-
де алтернативна, защото има инструменти, 
които не се използват в българския фолклор. 
Черпим идеи от миналото ни, затова мело-
диите навлизат дълбоко в душата на човек“. 
Една от задачите на „Тъпани и гайди“ е „да 
върнем младите българи към корените им“ – 
споделя Бъни. Членовете на групата смятат, 
че за своите изяви през лятото пак биха из-
брали места сред природата, защото там му-
зиката им би се чувствала най-добре. 

// . . /
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1. Определете жанра на Тeкст 1 и Тeкст 2. 
Кои са особеностите им?

2. Кое обединява двата текста? Какъв е 
предметът на общуването?

3. Определете лексикалното и граматичното 
значение на подчертаните думи в Тeкст 1.

4. Дайте примери за неутрална и експре-
сивна лексика в Тeкст 2.

● Какво се постига с употребата на изрази 
в преносно значение?

5. Какви са по произход думите: алтерна-
тивни, уникален, фолклор, акомпанимент? 
Къде ще направите справка? Включете ги 
във ваши изречения.

6. Препишете изречението в тетрадките 
си и определете кои думи са употребени с 
прякото и кои – с преносното си значение.

Мелодиите навлизат дълбоко в душата на човек.

● Определете думите като части на речта и 
като части на изречението.

7. Какви правописни грешки биха се до-
пуснали в думите: известните, най-теж-
ката, италианската, специално, област, 
събрал? Обяснете как ще проверите пра-
вописа им.

8. Кое е основното наклонение в Тeкст 1? 
Дайте примери.

9. Запишете формите за повелително и за 
условно наклонение от Тeкст 2. Обяснете 
как са образувани.

11. Запишете преизказните глаголни фор-
ми от Тeкст 2. Кое налага тяхната употре-
ба?

ÅÇÈÊÎÂÀ ÁÚÐÊÎÒÈËÍÈÖÀ

Препишете текста, като поправите греш-
ните твърдения. 

Думите се делят на домашни и чужди думи 
според морфемите, които ги изграждат. Чуж-
дици са тези думи, на които няма съответ-
ствия в езика ни. С експресивната лексика се 
назовават понятия с точно определено значе-
ние. Наклонението показва кога се извършва 
действието. Чрез преизказните глаголни фор-
ми говорещото лице съобщава за действието 
като свидетел.

Авангардист – последовател, привърженик 
на нови, нетрадиционни изразни средства.
Диджериду – духов австралийски инстру-
мент, който представлява дълга тръба, напра-
вена от кората на евкалиптово дърво. 
Кахон – перуански музикален перкусионен 
(ударен) инструмент, представлява кутия с 
отвор.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

Разкажете за традиционни музикални ин-
струменти, характерни за вашия край, 
като съвместите различни времена и нак-
лонения. Какви остарели думи ще използ-
вате?

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

10. Образувайте форми за повелително и за 
условно наклонение от глаголите опаковам 
и разчитам.

● Включете ги във ваши изречения.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ



НАУЧИХ КАКВО СА:

Думата като лексикално средство в текста 

Експресивната лексика в медийния текст 

Думата в речниковия състав на българския език 

Звукови промени в думата 

Наклонения 

Изявително наклонение 

Условно наклонение 

Повелително наклонение 

Преизказни глаголни форми

Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения



ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ: 
ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: 
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ÅÇÈÊÎÂÈ ÅÄÈÍÈÖÈ:
ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ 

От дясната ми страна билото се повдига, 
окичено с гора, а от него едно гористо бър-
до се простира на юг, та ми закрива гледките 
към запад, сиреч величествените върхове на 
Рила и Пирин. Но онова, което ми остая пред 
очите, е доста да държи много минути всич-
ките ми чувства в омаян захлас. Аз чувству-
вам някакво щастие и лекост в цялото си 
същество, някаква неизразима драгост, чис-
та и светла, като лазурното пространство, в 
което се къпех, и оная извънредна ясност на 
мислите, която са способни да дават такива 
височини.

 Иван Вазов, из „В недрата на одопите“

ГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕ В ГЕЛА
Е. А.: Добър вечер от Илинденските по-

ляни в Гела, където се проведе петнайсетото 
гайдарско надсвирване. Тук, на сцената, се 
изявяваха най-добрите гайдари. Най-мал-
кият беше осемгодишен, а най-възрастният 
– седемдесетгодишен. Организаторите отче-
тоха рекорден брой посетители, над 15 000 
души са посетителите на събора в Гела. Над 
50 участници се изявяваха днес на сцена-
та. Най-добри при малките гайдари станаха 
Стоян и Димитър.

Стоян Гушков: Родопа планина, няма 
по-хубаво нещо от самата планина, от сама-
та гайда. Като бях малък, моят вуйчо ми по-
дари една малка гайда и оттогава започнах 
да се уча.

Е. А.: Какво е нужно, за да стане един 
гайдар добър?

Димитър: Всеки ден усилено репетиране. 
Хиляди се стекоха, за да слушат гайда, а ня-
кои пробваха и уменията си на сцената. 

Ò.1

Ò.2

Стойко Станев (Русе): Според мен все-
ки един гайдар, независимо дали е начина-
ещ, или е по-напреднал, трябва да се пробва.
И като на всеки голям събор, на поляните в 
Гела се извиха кръшни хора.

Евелина Атанасова 
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Ò.3 ОКОЛО 8000 СЛУШАХА ДЖАЗ ПОД ЗВЕЗД-
НОТО НЕБЕ НАД ПЕРЕЛИК

Дванадесетото издание на еко джаз фес-
тивала в събота вечерта (28.07.2017 г.) до-
веде рекорден брой хора на връх Перелик. 
Около 8000 смолянчани и туристи от близо 
и далеч се качиха на поляните на 2035 ме-
тра надморска височина, около 2000 повече 
от миналата година. Цели села от палатки и 
паркинги със стотици автомобили населиха 
пространството до специално приготвената 
зала от хиляди тонове слама.

Много млади хора и много чужденци 
– така може да се опише с няколко думи 

потока от хора, които се забавляваха на 
върха. Сред гостите на джаз феста бяха 
посланици и представители на посолства-
та на САЩ, Корея, Мароко, Дания, Грузия, 
Австралия.

Входът за концерта беше свободен и съ-
битието премина при отлична организация. 
Магията на джаз фестивала на Перелик не 
може да се предаде с думи, тя трябва да се 
усети.

В. „Отзвук“

Като използвате текстовете:

Препишете примери за еднородни части от 
Текст 1 и Текст 3. Определете вида им.

Направете синтактичен разбор на сложните 
съчинени изречения от Текст 2 и от Текст 3. 

Еднородни части

Съчинителна връзка в словосъчетанието и 
изречението

Синтактичен анализ на сложното съчинено 
изречение

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

1. Кои са особеностите на обособените
 части, на сложното съставно и на слож-
 ното смесено изречение.
2. Как да използвам правилно сложното
 съставно и сложното смесено изречение
 в речевата практика.
3. Как да използвам правилно синонимни
 варианти и как да си служа с различни

 синтактични конструкции според целта
 на общуването.
4. Как да прилагам пунктуационните правила
 при обособени части и сложни изречения.
5. Как да цитирам уместно и как да използ-
 вам правилно предаването на чужда реч 
 в собствени текстове.

1. Характеризирайте ситуацията на общу-
 ването в трите текста.
2. Определете жанровете на Текст 1, Текст 2
 и Текст 3.

3. Посочете езиковите средства, които ги
 характеризират.

Като използвате текстовете:
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ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÑÊÀÇÓÅÌÎ

Каква служба в изречението 
изпълняват подчертаните 
изрази?

Как са образувани те?

Намираме се в Родопа – планината, пазеща ревниво 
древни обичаи, наследени от поколенията. Опознаването 
на традициите може да се превърне за вас във вълнуващо 
преживяване. За да добиете най-пълна представа за местни-
те обичаи и култура обаче, трябва да посетите Родопите по 
време на фестивалите и празниците. 

Ще ви запознаем с тези празници, на които може да 
присъствате, като ги съчетаете със своята почивка в плани-
ната. 

Ето едно събитие, което е любопитно и интересно за 
гостите на Родопите и което непременно трябва да видите.

Кукерски игри, наречени Песпонеделник, с които се 
отбелязва настъпването на пролетта, се провеждат в иро-
ка лъка в първия неделен ден на месец март. Рано сутринта 
песяците (кукери) започват да обикалят от къща на къща, за 
да прогонят злото и да пожелаят благоденствие на стопани-
те. След като обиколят домовете, песяците продължават да 
танцуват на площада на ирока лъка. Игрите преминават 
във всеобщо веселие, съпроводено с много музика.

Из интернет

1. ÑÚÙÍÎÑÒ

Подчертанит  изрази са сказуеми в изрече-
нията.Те са образувани:
– от две глаголни форми, свързани със 
съю за да:

или

– от глаголна форма и именна част:

да

любопитно и интересно

Това са двата начина за образуване на със-
тавното сказуемо.

Зад. 1. Обяснете как са образувани остана-
лите съставни сказуеми, подчертани в тек-
ста.

Простото сказуемо е съставено само от 
една глаголна форма: уча, ще уча, щях да 
уча, не уча.

Съставното сказуемо е образувано от две 
глаголни форми, свързани със съюза да, 
или от глаголна форма и именна част.

може се превърне

е
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ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÑÊÀÇÓÅÌÎ
2. ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÑÊÀÇÓÅÌÎ, ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÎ ÎÒ ÄÂÅ ÃËÀÃÎËÍÈ ÔÎÐÌÈ 

Образуване на съставно сказуемо от глаголи:

Първият глагол показва само фаза от из-
вършването на действието или възможност
необходимост за извършването му, а вторият 
глагол назовава основното действие.

Непознаването на съставното сказуемо може 
да доведе до неразличаване на простото изре-
чение от сложното.

Зад. 2. Образувайте съставни сказуеми, 
като основното действие се изразява с гла-
голите: внимавам, ходя, нося, вярвам, раз-
хождам.

● С образуваните сказуеми съставете изре-
чения.
● Какви са по състав вашите изречения?

3. ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÑÊÀÇÓÅÌÎ, ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÎ ÎÒ ÃËÀÃÎËÍÀ ÔÎÐÌÀ È ÈÌÅÍÍÀ ×ÀÑÒ 

Глаголната форма може да бъде изразена: 
– със спомагателния глагол съм във всич-
ките му форми: съм, си, сме, сте, са, бях, 
беше, бе, бяхме, бяхте, бяха, бил, била, 
било, били;
– с глаголи, които нямат самостоятелно 
значение: бивам, явявам се, изглеждам, на-
ричам се, казвам се, ставам, оказвам се и 
др.

Именната част се изразява с име: същест-
вително, прилагателно, числително, мес-
тоимение.
Тя може да е изразена и със словосъчета-
ние.

 Беше тъжен като всеки отчаян човек. – 
спомагателният глагол беше и прилагателно-
то име тъжен.

 Ние сме ученици от седми клас. – спома-
гателният глагол сме и именна част, изразена 
със словосъчетание от съществителни и чис-
лително име – ученици от седми клас.

 Ученикът стана първият носител на наг-
радата. – глагол без самостоятелно значение 
– стана, и именна част (словосъчетание) – 
първият носител на наградата.

Второто момче в редицата е моят брат. – 
спомагателният глагол е и именна част (сло-
восъчетание) – моят брат.

Съставното сказуемо е образувано от две 
глаголни форми, свързани със съюза да, 
като основното значение се носи от втория 
глагол.

Съставното сказуемо може да се образува и 
с глаголна форма и именна част.

Глагол, кой-
то назовава:

Съюзът 
да

Глагол, посоч-
ващ действието

начало

продължи-
телност

възможност

край

необходимост

учи

започва

спира

може

трябва

продъл-
жава

да

● Какви са по състав вашите изречения?

3. ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÑÊÀÇÓÅÌÎ, ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÎ ÎÒ ÃËÀÃÎËÍÀ ÔÎÐÌÀ È ÈÌÅÍÍÀ ×ÀÑÒ 
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Когато именната част е изразена с име от 
мъжки род, то или не се членува, или се 
членува с пълен член -ът -ят.
Той е учител. Иван стана първи.
Той е учителят. Иван стана първият.

1. В кое изречение е допусната грешка при 
употребата на съставно сказуемо?

А) Врабецът на двора стана мой приятел. 
Б) Часовникарят от ъгъла беше вторият посе-
тител в новооткритата галерия. 
В) Сам той сега е весел и доволен.
Г) Човекът до прозореца се явява новия пред-
седател на събранието.

2. В кое изречение е употребено съставно 
сказуемо?

А) И без това тази сутрин докторът щеше да 
ходи в града.
Б) Главният счетоводител се зае да убеждава 
директора в предимствата на новия план.
В) Спортистите много искаха да се класират 
за финалите през този сезон.
Г) После бавно сне очилата си и се замисли.

3. Препишете текста и попълнете празните 
места така, че да изразите начало, продъл-
жение, край, възможност и необходимост
на действието според контекста.

Моторът на колата ... (бръмчи).
– ... (Тръгваме) – каза бащата. – Нали ... 

(се сбогува) с баба си?
– Да – каза Мони.
Баба му ... (стоеше) пред портата и очите 

ѝ ... (блестяха) Тя му ... (махна) с ръка.
Георги Мишев

бразец: Моторът на колата ... (бръмчи). Мо-
торът на колата започна да бръмчи.

4. Съставете изречения, в които да изразите:

 необходимост да се ходи тази година на 
море;

 начало на подготовката за празник тържес-
тво;

 продължителност на изучаване на автор;
 край на природно явление (буря, дъжд...);
 възможност за решаване на задачи по мате-

матика.

5. Преобразувайте подчертаните глаголи в 
съставни сказуеми.

Вълчан тури очилата си и запреглежда кни-
жата. – Някаква кола задрънка из селото. –
Насреща загърмя каруца с много хора в нея. – 
Гроздан все повече се разгорещяваше. – След 
туй от всички страни завикаха.

6. Членувайте правилно именната част в 
съставното сказуемо.

Ученият беше (най-добър) изследовател в ин-
ститута. – Тестът се оказа (решаващ) фактор 
за кандидатстването му. – Установи се, че бол-
ният бил (пръв) с такова заболяване. – Тази по-
стъпка бе (вътрешен) му порив към свобода.

7. Редактирайте грешките в членуването 
на имената от м.р.

Кораба на пристанището беше най-големия 
плавателен съд в заливът на океана.
Аптекарят поканиха на дискусията, която се 
оказа важния форум за решаването на проб-
лема с вносният медикамент.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

ЗНАЯ как се образува съставното ска-
зуемо.
МОГА да откривам съставното сказу-
емо в текст и да го употребявам в рече-
вата практика.
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8. Прочетете анекдота. Запишете състав-
ните сказуеми. В кое от тях глаголът е 
 употребен в преносно значение?

Седмокласникът  Трябва да намеря на-
чин да взема изпитите. 

Майката  Ами седни да учиш! 
Седмокласникът  Ситуацията е сериоз-

на, не ми е до шеги.

9. В кое изречение е употребено съставно 
сказуемо?

А) Грижливо сгъна хартията, която беше на-
мерил, и я прибра в портфейла.
Б) Йордан ковачът беше забравил железата в 
ръцете си.
В) Хората почнали да се събират на двора.
Г) Боже мой, колко му беше радостно и леко 
на душата.

10. Препишете съставните сказуеми и 
определете как са образувани. Обяснете 
 употребата на определителен член при 
формата за м.р. ед.ч.

А и в Люляково беше весело през тия 
дни, и то не зарад друго, а защото такъв е 
отреденият от Бога живот за селата: почне-
ше ли зимата, почваха се и веселбите. Това 
лято плодородието беше добро, при хуба-
во време и обилна влага се привършиха и 
есенните сеитби. Семето беше заровено в 
земята и наедно с него никнеха надежди 
и за друго, може би още по-голямо пло-
дородие. Хората бяха доволни. Наистина, 
селската работа, както казват, никога не се 
свършва, имаше я и сега, но в сравнение с 
усилния и тежък труд през лятото тя изгле-
ждаше спорна и лека като игра. Можеше и 
тая работа да се види, и до кръчмата да се 
излезе. 

ордан овков, из „Жетварят“

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Разделете се на екипи и представете про-
ект на тема: Десет правила как да успеем, 
като използвате съставни сказуеми.

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

11. Запишете в две колони съставните 
сказуеми от Текст 2 на стр. 70 и Текст 3 
на стр. 71 според начина им на образуване.
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Селянинът погледна към овцете, запладнени на поля-
ната, задържа очите си над тях, но не ги виждаше, а погле-
дът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше. 

ордан овков, из „По жицата“

Селянинът погледна към запладнените на поляната 
овце, задържа очите си над тях, но не ги виждаше, а пълни-
ят му с грижа поглед тъй си и блуждаеше. 

ÎÁÎÑÎÁÅÍÈ ×ÀÑÒÈ. ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ
ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Сравнете подчертаните 
изрази в оригиналния текст 
на Йордан Йовков и в пре-
образувания му вариант.
В кой от вариантите смис-
ловият акцент е върху под-
чертаните изрази?
Кои думи поясняват?
По какъв начин се постига 
смисловото обособяване на 
подчертания израз:
– в устната реч;
– в писмената реч?

1. ÑÚÙÍÎÑÒ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Смисловият акцент е поставен върху под-
чертаните изрази от Текст 1. Подчертават се 
приз наците на овцете – запладнени на поля-
ната, и на погледа – пълен с грижа.
В Текст 2 са посочени същите признаци на 
думите овце и поглед, но акцентът е върху 
подлозите и сказуемите – Селянинът поглед-
на; погледът блуждаеше.
Смисловото обособяване в устната реч се 
прави чрез паузите преди и след израза, а в 
писмената реч – пунктуационно (запетаи 
или тирета).

бособените части са относително са мо с-
тоятелни синтактични изрази, които се 
отделят от другите части на простото из-
речение: 
● в устната реч – интонационно, чрез пау-
за;
● в писмената реч – графично, чрез запетаи 
или тирета (при по-силно обособяване).

Зад. 1. Препишете изреченията, като под-
чертаете обособените части. В кое изрече-
ние са употребени две обособени части?

Черквичката се е слупила под тежестта на 
плочния покрив, обраснал с мъх. 
Един камък, увит в бръшлян, бележи това 
място.
Децата гледаха с любопитство снега, падащ 
тихо на парцали. 
Един студент, българин, потънал от срам, 
приближи до бай Ганя. 

Ò.1

Ò.2
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ÎÁÎÑÎÁÅÍÈ ×ÀÑÒÈ. ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ
ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

2. ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ Â ÏÐÎÑÒÎÒÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Препишете обособените части. С какви 
части на речта са изразени?

1. Бучаща, водата падаше надолу. 
2. Децата, изплашени, се криеха в полите на 
майките си.
3. Преживял много, той не се плашеше от не-
известното. 
4. Морето, тихо и спокойно, блестеше на 
слънцето. 
5. Обади се на опов, доктора. 
6. Момичето се размечта, гледайки луната. 

Обособената част е изразена:
– в първото изречение – със сегашно деятел-
но причастие – бучаща; 
– във второто – с минало страдателно при-
частие – изплашени;

– в третото – с минало деятелно причастие – 
преживял (много);
– в четвъртото – с прилагателни имена – 
тихо и спокойно;
– в петото – със съществително име – док-
тора;
– в шестото – с деепричастен израз – гледай-
ки луната.

Обособените части могат:
● да са изразени със съществителни име-
на, прилагателни имена, причастия, дееп-
ричастия; 
● да се състоят от една дума или от цели 
словосъчетания. 

1. В кое изречение има употребена обособе-
на част?

А) Разслабеният ѝ скелет глухо затропа 
 посред печалното, пусто и разкиснато от дъж-
довете поле.
Б) Синият купол на студеното и помръзнало небе 
се изясняваше, разширяваше и възвишаваше.
В) Белчо, изпечен стар вол, пъхти с ноздрите 
и пристъпя като някой големец.
Г) Как беше ти името, момче?

2. В кое изречение НЕ е употребена обосо-
бена част?

А) Слънцето, спряно в синевината на дълбо-
кото лятно небе, пламтеше.
Б) Това ханче, макар и запустяло, ми правеше 
така някак си впечатление.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

В) На дъсчената пейка, под сянката на върба-
та, седеше по жилетка новият господар бай 
Цеко.
Г) Минават едни, спрат, починат, хапнат, пий-
нат и си заминат.

3. В кое изречение са употребени две обосо-
бени части?

А) Някои от тях запустяха, пропаднаха.
Б) Старите върби бяха посивели от прах, 
омър лушени и унили като войници, връщащи 
се от поход.
В) Той беше висок, снажен мъж с едра глава, 
с широко лице, опалено от слънцето.
Г) Кметът разказваше бавно, спокойно, някак 
си мечтателно и тъжно.

4. Определете как са изразени обособените 
части в зад. 1 на стр. 76.

ЗНАЯ, че обособените части имат синтак-
тична самостоятелност в изречението, от-
делят се интонационно и пунктуационно.

МОГА да разпознавам обособените части 
в простото изречение.
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ÓÏÎÒÐÅÁÀ, ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß È
ÈÍÒÎÍÀÖÈß ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

1. ÌßÑÒÎ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ Â ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅÒÎ

2. ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Зад. 1. Преобразувайте подчертаните изра-
зи в обособени части, като промените сло-
вореда в изречението.

Малката и пъстра птичка запя весело върху кло-
ните на дървото. Веселите и щастливи деца вика-
ха на двора. Донесе пълната с плодове кошница.

Можем да обособим подчертания израз в пър-
вото изречение по няколко начина:
– като преместим определителния член -та 
върху поясняваната дума птичка.

алка и пъстра, птичката запя в клоните 
на дървото.

– като променим мястото на израза в изречение-
то – след подлога птичка:
Птичката, малка и пъстра, запя весело в кло-
ните на дървото. 

Зад. 2. Определeте вида на текстовете спо-
ред речевата ситуация. Препишете употре-
бените обособени части. 

Според преброяването на населението 
на страната през 2011 г. в България живеят 
пос тоянно 36 723 лица с чуждо гражданство, 
представляващи 0,5% от населението на стра-
ната. Всяко второ лице с чуждо гражданство, 
живеещо постоянно в България, е от евро-
пейска държава извън Европейския съюз. Хо-
рата, декларирали двойно гражданство, към 
момента на преброяването са 22 152 души. За 
2011 г. броят на българските граждани, живе-
ещи в чужбина, е над 2 милиона.

Из интернет

Обособените части могат да са:
● в началото на простото изречение;
● в средата на простото изречение;
● в края на простото изречение.

– като поставим израза в края на изречението: 
Птичката запя весело в клоните на дървото, 
малка и пъстра.

Обособената част се съгласува с пояснява-
ната дума, когато е изразена с прилагател-
но име или причастие.

● Преобразувайте подчертаните изрази от 
второто и третото изречение в обособени 
части. Използвайте различни начини.

Върху златножълта основа с тъмни бои 
беше нарисуван Спасителят – кротък, сми-
рен, с алени устни между къса черна брада, 
която се съединяваше с гъстата коса, а зад 
образа – червен кръст. И толкова земен и из-
мъчен беше той, тъй безпомощно гледаше и 
така безнадеждно благославяше, че съвсем го 
оприличих на Косьо, болярския отрок и водо-
носец, винаги тъжен и благозамислен. (...) И 
като че не аз изричах възхвали на злия дух, а 
друг, непознат, вселен в душата ми.

Емилиян Станев, из „Антихрист“

Ò.2

Ò.1
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ÓÏÎÒÐÅÁÀ, ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß È
ÈÍÒÎÍÀÖÈß ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

3. ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß È ÈÍÒÎÍÀÖÈß ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Зад. 4. В кое от изреченията има грешка в 
употребата на обособената част, изразена с 
деепричастен израз?

Лебедите, пляскайки с криле, протегнаха дъл-
гите си шии и полетяха.
Вървейки бавно по улицата, заваля проливен 
дъжд.

Допусната е грешка във второто изречение, 
защото вършителят на действието в сказумо-
то – дъждът, е различен от този в деепричас-
тието – лицето/човекът.

● Направете извод за употребата на обосо-
бени части в различните видове текст. 
● Какво се постига с употребата им? 

Зад. 3. Препишете откъса без обособените 
части. Какво губи художественият текст 
без тях? 

Дългата му фигура, осветена от месечи-
ната, се носеше полека и предпазливо, черна 
като привидение.

Схлупените селски къщици, смирено сгуше-
ни из овошките, сладостно почиваха, грижливо 
пазейки морни, разнебитени от трудове селяци.

Из всички улици на селото затичаха хора, 
сънни, уплашени, и изпълниха двора на дядо-
ви попови.

Елин Пелин, из „Любов“

Деепричастните изрази:
● правят езика по-образен;
● използват се предимно в художествени 
текстове;
● вършителят на действието, означено със 
сказуемо, и на действието, означено с дееп-
ричастие, е един и същ.

Зад. 5. Съставете изречения, в които след-
ните изрази да бъдат обособени части: сед-
нал до прозореца; гледайки към морето; га-
зещи в блатото; високи и непристъпни; на 
върха; по залез-слънце.

бразец: Горе, на върха, цял ден се трупат 
облаци. 

Зад. 6. Прочетете текста и открийте обосо-
бените части в простите изречения. Как са 
отделени пунктуационно?

1. А в това време конят, оседлан и стегнат, 
вече е изкаран пред митницата. 
2. Свраките явно гонеха някого – бухал или 
котка – и викаха на помощ още свраки. 
3. Ние с Чумака – славен планински ловец, 
спокойно почивахме под гъстите букови сен-
ки край един шумлив поток. 
4. Рисувайки слънцето, детето се усмихваше.

В първото изречение обособената част 
оседлан и стегнат е отделена с две запетаи;
във второто изречение обособената част бу-
хал или котка е отделена с две тирета;
в третото изречение обособената част славен 
планински ловец е отделена с тире и запетая;
в четвъртото изречение обособената част 
рисувайки слънцето е отделена със запетая. 

на върха, цял ден се трупат 

 обособената част 
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Деепричастните изрази винаги са обособе-
ни части, затова винаги се отделят със за-
петая, в устната реч – с пауза.

Когато обособената част е отделена с тире
тирета, в устната реч се прави по-голяма 
пауза.

Можем да познаем обособените части по 
следните признаци:
● липсва сказуемо;
● отделени са с пунктуационни знаци;
● изразени са с причастни и деепричастни 
изрази.

1. От предложените твърдения препишете 
само тези, които се отнасят за обособените 
части.

Обособените части се ограждат само със 
запетаи. В тях няма сказуеми. Често се изра-
зяват с причастни и деепричастни изрази. С 
тях се образува сложно изречение. Могат да 
заемат различни места в изречението. С при-
лагателните не може да се изразяват обособе-
ни части. 

2. Запишете обособените части. Посочете 
еднородните части в тях. Обяснете пункту-
ацията.

Само един гълъб, също бял, едър, не се пом-
ръдна от мястото си. – Цялото поле, зелено, 
равно, се виждаше. – От дама изскочи чичо 
Митуш, гологлав, с пушка, изтича на някол-
ко крачки, спря се и се загледа подир ястреба. 
– Към обед от север се показаха сиви обла-
ци – тежки, пълни със сняг. – Стойчо, преме-
нен, обръснат, стегнат, търпеливо държеше за 
юларите млади впрегнати волове.

3. Кое твърдение за употребата на запетаи-
те в изречението е вярно?

Белееха се забрадките на жени, подтичваха 
деца, гологлави и снажни селяни крачеха бли-
зо един до друг, сурови и мрачни.

А) Отделят еднородни части в простото из-
речение.
Б) Отделят прости изречения в сложното съ-
чинено изречение.
В) Отделят обособени части в простото изре-
чение. 
Г) Отделят обособена част и прости изрече-
ния в сложното съчинено изречение.

ЗНАЯ, че обособените части заемат раз-
лично място в простото изречение, упот-
ребяват се в различни комуникативни 
ситуации, задължително се отделят с 
пунктуационни знаци.

МОГА да прилагам пунктуационните 
правила в речевата практика.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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4. Препишете текста и поставете необхо-
димите пунктуационни знаци при употре-
бата на обособените части. Къде може да 
 употребите тире?

Тоя Недю беше дребно момче с дяволи-
то лице сухо и черно като въглен. Той седеше 
на прага и дялаше нещо, правеше си нова лъ-
жица може би десетата вече защото всички, 
които беше правил досега, все му се виждаха 
малки. Вътре беше старшият на поста Борис 
Камбарев. (...)

Оттатък върха сега ясно се чуваше теж-
кият и силен бас на Паша гневен, но още 
въздържан. По-слабо от време на време се 
чуваше и тънкият лай на Юда ленив и сух 
като кашлица.

По ордан овков, из „Граничари“

5. Препишете обособените части от Текст 1 
на стр. 70. 

6. Препишете изреченията, като на праз-
ните места употребите подходящи обособе-
ни части.

Някой влезе в малкото дворче, ... .
И походката на Ирина сега беше друга – ... .
Гласът, ..., се издигна, като че ли искащ да 
стигне до края на простора.
И тая звезда – ..., скоро ще се скрие вече. 
Веднъж, ..., двете се връщаха от гората.

7. Препишете текста, като редактирате 
двусмислиците при употребата на обособе-
ни части.

Ставайки студено, птиците отлитат на юг.
Новата ваза стоеше на масата, изработена от 
фино стъкло.
Новият учител влезе в двора, тих и споко-
ен.

Обособените части имат второстепенна служ-
ба в изречението. Могат да бъдат: 
– обособени определения
В сиянието на огъня се мяркаха черните им 
сенки – пораснали и удължени. – Какви сен-
ки? – пораснали и удължени;
– обособени обстоятелствени пояснения
Сутрин, при изгревслънце, отива да дои ко-
зите. – Кога отива? – сутрин; Кога сутрин? 
– при изгревслънце.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

Кебе – дебела влакнеста вълнена завивка или 
постилка.
Юлар – оглавник на животно.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

8. Запишете три аргумента, с които да под-
крепите твърдението, че в изреченията са 
употребени обособени части.

Воловете, доволни от почивката, лежаха и си 
преживяха.
Снегът си валеше – ситен, тих.
Гълъбите, бели като пеперуди, се връщаха.  
Тя полегна на одъра, постлан с меко котлен-
ско кебе, сложи една възглавница под главата 
си и затвори очи.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

 – оглавник на животно.
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Така започна опитомяването на дивите 
прасета, наречени от граничарите Жарко и 
Жвачко. (...) Жарко – подозрителен и мълчалив 
– седеше все в тъмното кьоше на кочината, а 
Жвачко – лекомислен и безгрижен – предпочи-
таше да се навърта около вратата. Неговото ле-
комислие отиде дотам, че когато веднъж Гру-
ди, граничарят, посегна да го почеше, Жвачко 
не побягна, както би направил Жарко. 

Николай Хайтов, из „Свинче със звънче“

Когато, блестейки със своята красота, в 
пищна премяна великата Хера влиза в зала-
та за пиршества, всички богове стават и се 
покланят пред жената на Зевс Гръмовержец. 
(...) Така царува на Олимп великият цар на 
хората и боговете Зевс, заобиколен от сонм 
светли богове, пазейки реда и правдата в це-
лия свят.

Николай Кун, из „Старогръцки легенди
и митове“

Горе, на Черковното кафене, до разтво-
рения прозорец седят кърсердаринът Мурад 
бей и Велико кехая.

ордан овков, из „ ибил“

ÑÈÍÎÍÈÌÍÈ ÂÀÐÈÀÍÒÈ ÍÀ
ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Открийте обособените части в трите 
текста.

Посочете думите, които те поясняват.

Определете ролята на обособените час-
ти спрямо поясняваните думи.

1. ÐÎËß ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ Â ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅÒÎ

В първото изречение от Текст 1 обособената 
част наречени от граничарите Жарко и Жвач
ко пояснява съществителното име прасета.

В първото изречение от Текст 2 обособената 
част блестейки със своята красота пояснява 
сказуемото влиза, уточнява как се извършва 
действието. 

В изречението от Текст 3 обособената част 
на Черковното кафене пояснява обстоятел-
ственото пояснение горе, уточнява къде точ-
но горе се извършва действието.

Зад. 1. Запишете останалите обособени час-
ти от Текст 1 и Текст 2 и определете каква 
роля изпълняват – на признак или на об-
стоятелство.

Обособените части изпълняват второсте-
пенна роля в простото изречение. Те по-
казват признак на поясняваното име или 
обстоятелство, при което се извършва 
действието.
обстоятелство, при което се извършва 

Ò.1

Ò.2

Ò.3
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ÑÈÍÎÍÈÌÍÈ ÂÀÐÈÀÍÒÈ ÍÀ
ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

2. ÑÈÍÎÍÈÌÍÈ ÂÀÐÈÀÍÒÈ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈÒÅ ×ÀÑÒÈ

Открийте обособените части и ги преобра-
зувайте в определения и изречения.

Изтеглени на брега, рибарските лодки 
образуваха на белия пясък дълги редици от 
черни килове, напомнящи гръбнаци на гра-
мадни риби. В такова време никой не се осме-
ляваше да ходи на риболов. По единствената 
улица на селцето рядко можеше да зърнеш 
човек, излязъл от къщи.

Всички комини на Каперна димяха от су-
трин до вечер, рошейки дима над стръмните 
пок риви.

Александър Грин,
из „Корабът с алените платна“

Редуването на синонимни варианти прави 
речта по-експресивна. При създаване на 
текст се използват различните синтактич-
ни възможности на езика. 

изтеглени на брега – обособена част 
изтеглените на брега – определение
които са изтеглени на брега – изречение

И в трите варианта текстът има един и същи 
смисъл. Разликата е в синтактичното изразя-
ване.

За да бъдат синонимни варианти, те тряб-
ва да поясняват по един и същи начин една и 
съща дума. 

Синонимни варианти – смислово еднакви 
изрази, представени с различни синтак-
тични конструкции.

В последното изречение обособената част, 
изразена с деепричастен израз, може да се 
трансформира с помощта на съюзните връзки 
като, докато и преобразуването на деепри-
частието в глагол.
Всички комини на Каперна димяха от сутрин 
до вечер, като рошеха дима над стръмните 
покриви.

Обособените части:
● придават стегнатост на изказа;
● характерни са повече за писмената реч. 

Замяната на обособени части с изречения:
● е характерна предимно за устната реч;
● дава по-богата информация.

Можем да преобразуваме обособените части:
 в определения – зтеглените на брега ри-

барски лодки образуваха на белия пясък дълги 
редици от напомнящи гръбнаци на грамадни 
риби черни килове.

 в изречения – с помощта на относителни 
местоимения (който, която, което, които) и 
глагол (спомагателния глагол съм или глагол, 
образуван от причастието): ибарските лод-
ки, които са изтеглени на брега, образуваха 
на белия пясък дълги редици от черни кило-
ве, които напомнят гръбнаци на грамадни 
риби. 

ЗНАЯ, че обособените части придават 
стегнатост на изказа в писмената реч.
МОГА да употребявам уместно сино-
нимните варианти на обособените час-
ти в речевата практика.

Можем да преобразуваме обособените части:
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1. Кое твърдение е вярно за синонимните 
варианти на обособените части?

А) Те имат различен смисъл.
Б) Водят до двусмислици в речта.
В) Правят речта по-богата.
Г) Не са необходими в езика.

2. В кое изречение НЯМА синоним на обо-
собената част в изречението: бширните 
ливади, обрасли в буйна трева, се смееха 
под слънцето?

А) Обраслите в буйна трева обширни ливади 
се смееха под слънцето.
Б) Обширните ливади обраснаха в буйна тре-
ва и се смееха под слънцето.
В) Обрасли в буйна трева, обширните ливади 
се смееха под слънцето.
Г) Обширните и обрасли в буйна трева лива-
ди се смееха под слънцето.

3. В кое изречение има синонимен вариант 
на обособената част в изречението: Дядо 

оцо беше издъхнал, поздравявайки нова, 
свободна ългария?

А) Дядо Йоцо беше поздравил нова, свободна 
България и беше издъхнал.
Б) След като беше поздравил нова, свободна 
България, дядо Йоцо беше издъхнал.
В) Дядо Йоцо беше издъхнал и поздравил 
нова, свободна България.
Г) Дядо Йоцо беше издъхнал, докато поздра-
вява нова, свободна България.

4. Преобразувайте определенията в обосо-
бени части.

Дружният и сърдечен смях екна над полето.
Тихата и гальовна нощ прегърна всичко нао-
коло.
Конницата се понесе покрай притихналата, 
заснежена и тайнствена гора.

5. Препишете откъса, като преобразувате 
обособените части в синонимни варианти, 
изразени с изречения.

Хвърляйки с веригите на колелата сняг 
във всички посоки, колата бавно преодолява-
ше зимното притегляне и пълзеше към спа-
сителната пъртина. Беше любимата им Коле-
да, за която Алма и Христо винаги се готвеха 
грижливо, обграждайки с особено внимание 
близките си, приемайки коледните празници 
като подготовка за онзи, техния. 

Леа Коен, из „Кратката вечност
на Алма М.“

● Какви промени настъпват в текста?

6. Прочетете двойките изречения. Обясне-
те грешките при преобразуването на обо-
собените части в изречения.

Вятърът надуваше платната и лодката, поре-
ща с носа си вълните, се носеше много бързо. 
– Вятърът надуваше платната и лодката, като 
пореше с носа си вълните, се носеше много 
бързо. 
Мъжът премина покрай вълнолома, не про-
ронвайки и дума на рибарите. – Мъжът, който 
не пророни и дума на рибарите, премина по-
край вълнолома.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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Разделете се на екипи по интереси според 
музиката, която слушате. Представете лю-
бимата си музикална формация. Опишете 
жанра и стила, в който твори, като използ-
вате обособени части и техни синонимни 
варианти.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

Сонм – множество.
Кил – надлъжно поставена греда, която пре-
минава по цялото дъно на плавателен съд.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

Обособената част, която пояснява съществи-
телното име и е изразена със съществително 
име или словосъчетание, също е вид обособе-
но определение. 
Сестра , олимпийска шампионка, е номи-
нирана за спортист на годината.

7. Седмокласник е написал съчинение 
разсъждение върху разказа „По жицата“ 
от Йордан Йовков. Какви слабости при 
 употребата на обособени части е допуснал? 
Препишете текста и го редактирайте.

Още с първите редове разказът „По жи-
цата“ поставяйки проблема за човешкото 
страдание, Йовков внушава, че трагизмът, 
нещастието, изначално заложени в живота, 
лишават човека от избор. През погледа на 
очевидеца – овчарят Петър Моканина, пи-
сателят изгражда портрета на Гунчо, нас-
лагвайки детайлите на бедността. Ризата на 
другоселеца – „само кръпки, едро и неуме-
ло шити“, поясът и потурите – оръфани, но-
зете му – боси. За овчаря – наблюдателен и 
опитен, не е трудно да разбере, че човекът 
– орисан да бъде беден, е трагично обречен 
и лишен от избор: „Висок едър човек беше; 
но че е сиромах и като че ли сиромах се е 
родил…“. Бедността и мизерията са вечни 
негови спътници. Поразителен е контрастът 
между фигура на селянина, едра и силна, и 
излъчването му – неуверено и безпомощно. 
Правейки зримо нещастието другоселецът 
разсеянно поздравява: „как сте, добре ли 
сте“, блуждаейки с поглед. Сякаш ослепял 
за външния свят, Гунчо погледа му е насочен 
навътре, към душата му, пълна с болка и гри-
жа. Поглеждайки към шосето и каручката с 
един кон, Моканинът разбира каква е бедата 
подгонила другоселецът.

8. Редактирайте преобразувания откъс от 
разказа „Иглика“ на Елин Пелин със сино-
нимни варианти така, че изказът да стане 
ясен, стегнат и точен.

Малкото стадо овци и кози, което е пръс-
нато на припек по баира, сладко чоплеше 
младата трева, шумеше из едвам развилите 
се шубраки и блееше. Весело звънче кротко 
и равномерно дрънкаше и пееше като щурче 
надалече из свежия въздух, който беше про-

пит от светлина и пролет. Животворно слън-
це пръскаше широки и топли вълни върху 
ободрената земя. В нея отново се събуждаше 
живот, който беше трескав и бърз, който ки-
пеше и обновяваше всичко наоколо.

естнадесетгодишната Иглика, която 
беше босонога и по ръкави, вървеше бавно 
между стадото, предеше на хурката, като 
беше унесена в своите детински мечти, и от 
време на време подвикваше на някоя немир-
ница като майка на детето си:

● Сравнете вашата редакция с оригинал-
ния текст на автора. 

минава по цялото дъно на плавателен съд.
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Момъкът се спря сред ливадите, вслуша се и се обърна. 
Чичо Горан му махна с ръка и Рустем се упъти към него с 
една усмивка, сякаш забравена отнякога на лицето му. Той 
дойде срещу чичо Горан, спря се на брега и се подпря на 
тоягата като овчар. От сухото му младо, мургаво циганско 
лице избяга усмивката. Под вехтия му и проскубан калпак 
над ушите се виеха тежки и черни кичури коса. 

Елин Пелин, из „Мечтатели“

Сега дори ни е трудно да си представим колко сложно 
е било управлението на гигантските фрегати, чиито платна 
се състоят от двеста отделни части. Всяко платно се пре-
мествало, ако се променял вятърът. Какви точни познания 
са били нужни, за да не сгрешат!

А какво мъжество е било необходимо, за да скиташ го-
дини наред по неизвестни води, без да знаеш какво те чака 
зад линията на хоризонта. (…)

На най-високата мачта висял кош, в който седял моряк. 
Вълните разклащали кораба така, че кошът се люлеел като 
люлка. Така се люлеел морякът между водата и небето, без 
да вижда нещо друго освен вълни. И ето най-после забеляз-
вал на хоризонта синя мъглява ивица. Той се спускал стре-
мително долу на палубата и крещял колкото му глас държи:

– Земя!
Николай Чуковски, из „Капитани на фрегати“

ÏÎÄ×ÈÍÈÒÅËÍÈ ÂÐÚÇÊÈ Â
ÑËÎÆÍÎÒÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Направете синтактичен 
разбор на сложните съчине-
ни изречения.

Кои са съчинителните връз-
ки, свързващи простите 
изречения в сложното съчи-
нено изречение?

Как са свързани простите 
изречения в състава на 
сложното?

1. ÑÚ×ÈÍÈÒÅËÍÈ ÂÐÚÇÊÈ Â ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÚ×ÈÍÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ (ÏÐÅÃÎÂÎÐ)

2. ÏÎÄ×ÈÍÈÒÅËÍÈ ÂÐÚÇÊÈ Â ÑËÎÆÍÎÒÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ 

Зад. 1. Запишете употребените еднородни и 
обособени части.

Освен чрез съчинителни връзки простите из-
речения в състава на сложното могат да бъдат 
свързани и с подчинителни връзки.
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ÏÎÄ×ÈÍÈÒÅËÍÈ ÂÐÚÇÊÈ Â
ÑËÎÆÍÎÒÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

3. ÂÈÄÎÂÅ ÏÎÄ×ÈÍÈÒÅËÍÈ ÂÐÚÇÊÈ. ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß

Първото изречение е сложно и в него има 
четири прости изречения:
1. Сега дори ни е трудно . да си представим 
3. колко сложно е било управлението на ги-
гантските фрегати, . чиито платна се със-
тоят от двеста отделни части.
1. и 2. просто изречение са свързани със съ-
юза да; 2. и 3. – с въпросителното местоиме-
ние колко; 3. и 4. – с относителното местои-
мение чиито.

Второто изречение също е сложно и се със-
тои от две прости.
1. Всяко платно се премествало, . ако се 
променял вятърът.
Те са свързани със съюза ако.

Тези връзки въвеждат изречения, които не са 
самостойни по смисъл и граматически, затова 
се наричат подчинителни връзки.

Простите изречения в състава на сложното 
могат да бъдат свързани чрез следните под-
чинителни връзки:

 съюзи и съюзни думи – че, да, за да, ако, 
макар че, въпреки че, само че, при положение 
че, при условие че, в случай че, сякаш, като че 
ли, като, тъй като и др.;

 въпросителни местоимения, наречия и час-
тици: кой, какъв, чий, кога, къде, как, защо, 
ли, дали и др.;

 относителни местоимения и наречия – кой-
то, какъвто, чийто, когато, където, както, 
защото и др.

Зад. 3. Определете как са свързани прости-
те изречения в състава на сложните. Кои 
са съчинителните и кои са подчинителни-
те връзки? 

След него вървяха хайдутите, гледаха в земя-
та и мълчаха. 
Тъкмо в това време минаха търговци и хайду-
тите ги спряха. 
Той вървеше уверено, като си подсвиркваше 
с уста. 
Тя се надигна, като че ли щеше да се изправи. 
Водата тихичко бълбукаше, сякаш хълцаше 
от болка. 
Тя усещаше колко много ѝ липсва в този момент.Подчинителните връзки:

● свързват простите изречения в състава 
на сложното;
● въвеждат прости изречения, които са 
смислово и граматически несамостойни.

Подчинителните връзки са изразени с под-
чинителни съюзи и съюзни думи.

НЕ пишем запетая пред:
 съюза да;
 въпросителните местоимения, наречия 

и частици, ако не са повторени в същата 
синтактична роля.
Запетая пишем пред всички останали под-
чинителни връзки.

Зад. 2. Открийте как са свързани простите 
изречения в останалите сложни изречения 
от текста. В кое от сложните изречения са 
употребени и съчинителни, и подчинител-
ни връзки?
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1. В кой ред са записани само подчинител-
ни връзки?

А) който, макар че, а, но
Б) кога, за да, че, ако
В) и, където, чийто, като че ли
Г) ала, ама, ако, обаче

2. В кое изречение НЕ е допусната пункту-
ационна грешка при употребата на подчи-
нителни връзки?

А) Децата обожаваха да ходят на море да ле-
туват в планината и да пътуват с влак.
Б) За главната роля в пиесата имаше кандида-
ти чийто опит беше завиден.

В първото изречение простите изречения са 
свързани с относителното наречие когато и 
пред него се пише запетая.
Във второто изречение простите изречения 
са свързани с относителното наречие когато, 
но пред него има уточняваща дума – едва. В 
този случай не се пише запетая.
В третото изречение простите изречения са 
свързани с относителното наречие когато, но 
пред него е частицата не. В този случай също 
не се пише запетая.

ЗНАЯ, че подчинителните връзки 
свързват простите изречения в слож-
ното, изразяват се със съюзи и съюзни 
думи и въвеждат несамостойни изрече-
ния. 
МОГА да ги откривам в сложното из-
речение и да ги прилагам в речевата 
практика.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Зад. 4. Обяснете пунктуацията на изрече-
нията от зад. 3. 

НЕ се пише запетая, ако пред подчинител-
ната връзка има:
● уточняващо наречие (само, едва, чак, си-
гурно, даже, може би, навярно и др.);
● отрицателната частица не.

Зад. 5. Как са свързани простите изрече-
ния в състава на сложното в примерите?

Така щеше да постъпи тя, когато излезеше на 
сцената.
Така щеше да постъпи тя едва когато излезе-
ше на сцената.
Така щеше да постъпи тя не когато излезеше 
на сцената, а малко по-късно.

В) Той дойде, едва когато го помолих да ми 
помогне. 
Г) Момчето остана вкъщи само защото не си 
беше купило билет.

3. В кое изречение е допусната пункту-
ационна грешка при употребата на подчи-
нителни съюзи?

А) На гарата пристигнаха много хора, за да 
посрещнат летците.
Б) Ятото гълъби полетя към гората като че ли 
по някаква команда. 
В) Белите платноходки плавно отплаваха като 
разпънаха широко платната си.
Г) Той не идваше в родното си село даже ко-
гато го канеха роднините му.

ЗНАЯ, че подчинителните връзки 

● отрицателната частица не.
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4. Довършете пословиците, като употреби-
те подчинителни връзки. Поставете запе-
таи на необходимите места.

Желязото се кове ... 
Кажи ми какви са приятелите ти ... 
Не прави това ... 

5. Допишете изреченията, като използвате 
различни подчинителни връзки и спазите 
пунктуацията им.

А) съюзи и съюзни думи
В Древен Египет вярвали ...
Той отстъпи назад ...
Никой не чувстваше умора ...

Б) въпросителни думи (местоимения, наре-
чия и частици)
На светлината на лампата той видя ... 
Членовете на комисията решаваха ...
Всички в стаята се интересуваха ...

В) относителни местоимения и наречия
Кучетата залаяха ... 
Цяла нощ се лутал под дъжда ...
Бяха се изкачили на билото на планината ...

6. Препишете текста и поставете пункту-
ационните знаци пред съчинителните и 
подчинителните връзки.

И идат стада идат хора вървят към 
чешмата и очите им горят от задуха и от 
жега. От едната и от другата страна на 
чешмата е бяло шосе и всеки който мине 
по него отива ли или се връща отбива се 
на чешмата да пие вода. И може би рядко 
някой ще го каже но в душата на всекиго 
е благодарност към бога и хвала към онзи 
който беше направил тая чешма и чието 
име сякаш вечно шепнеха струите на три-
те чучура.

По ордан овков,
из „Песента на колелетата“

Пред съюзните думи сякаш, като че ли, като
пишем запетая, ако те свързват две прости из-
речения: 
Безкрайното тракийско поле потъна в мра-
ка, сякаш изчезна. 
Тя вървеше, като си тананикаше.
Ако са употребени в просто изречение и имат 
характер на сравнение, пред тях не пишем за-
петая: 
Гората сякаш потъна бавно в мъглата. 
Озърташе се като уплашено животно.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

7. Съставете изречения, като употребите 
подчинителните връзки: при положение 
че, където, за да, ако.

● Преобразувайте ги, като употребите 
пред подчинителната връзка уточнява-
що наречие. Как се променя пунктуаци-
ята?
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Зад Караибрахим се вдигаше скала. По нея се стичаше 
вода, но течението не се забелязваше. Тънката прозрачна 
струя намяташе скалата със стъклена дреха, която се гъ-
неше невидимо върху бръчките на черния камък. Когато 
слънцето светна, скалата започна да трепери с безброй сит-
ни блясъци, сякаш цялата планина се тресеше. 

Антон Дончев, из „Време разделно“

ÑËÎÆÍÎ
ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Коe изречениe в текста e 
просто?
Кои изречения в текста са 
сложни?
Кое изречение в текста е 
сложно съчинено?
В кои изречения са употре-
бени подчинителни връзки?

1. ÑÚÙÍÎÑÒ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

2. ÃËÀÂÍÎ È ÏÎÄ×ÈÍÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ Â ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Първото изречение в текста е просто, защото 
в него има само едно сказуемо – се вдигаше.
Във второто изречение простите изречения 
са свързани със съчинителната връзка но, за-
това изречението е сложно съчинено.
В третото изречение простите изречения са две:
1. Тънката прозрачна струя намяташе ска-
лата със стъклена дреха, . която се гънеше 
невидимо върху бръчките на черния камък. 
Те са свързани с подчинителната връзка която.

Това изречение е сложно съставно.

В четвъртото изречение има три прости из-
речения: 
1. Когато слънцето светна, . скалата за-
почна да трепери с безброй ситни блясъци, 3. 
сякаш цялата планина се тресеше.
Те са свързани с две подчинителни връзки – 
когато и сякаш.

Това изречение също е сложно съставно из-
речение.

В сложното съставно изречение прости-
те изречения са свързани с подчинителни 
връзки.

Направете синтактичен анализ на сложни-
те изречения в текста.

Нетърпеливите пътници влязоха бързо 
във влака, който спря със закъснение на га-
рата. 

Оставиха куфарите в коридора, за да се 
нас танят удобно в купето. Всички се познава-
ха много добре, тъй като живееха в един град, 

затова разговорът още от началото започна 
много оживено. Повечето от тях се интере-
суваха дали ще пристигнат навреме. Когато 
 наближиха тунела, изведнъж настана тиши-
на.

Из ученическо съчинение

вода, но течението не се забелязваше. Тънката прозрачна 
струя намяташе скалата със стъклена дреха, която се гъ
неше невидимо върху бръчките на черния камък. Когато 
слънцето светна, скалата започна да трепери с безброй сит
ни блясъци, сякаш цялата планина се тресеше. 

Първото изречение
в него има само едно сказуемо – 
Във второто изречение
са свързани със съчинителната връзка 
това изречението е 
В третото изречение



91

ÑËÎÆÍÎ
ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Изречението Нетърпеливите пътници влязо-
ха бързо във влака е синтактично и смисло-
во самостойно. Нарича се главно изречение.
Подчертава се с една права линия.
Простото изречение, което започва с подчи-
нителната връзка който – който спря със 
закъснение на гарата, няма синтактична и 
смислова самостойност. То се нарича подчи-
нено изречение.

лавно изречение – синтактично и смисло-
во самостойно просто изречение в състава 
на сложното съставно изречение. 

Зад. 1. Препишете останалите сложни със-
тавни изречения от текста и определете 
главното и подчинените изречения.

 В кое сложно изречение има две подчине-
ни изречения?
● В кое сложно изречение подчиненото из-
речение е преди главното?

3. ÏÎÇÈÖÈß ÍÀ ÏÎÄ×ÈÍÅÍÎÒÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ Â ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Зад. 2. Определете вида на сложните изре-
чения. Посочете кои са подчинените изре-
чения. 

1. Бавно лазеха разпокъсани облаци, над кои-
то прозираше синьо небе. 
2. Луната се показа на небето, сякаш не бър-
заше да освети с бледата си светлина полето. 
3. Който последен се смее, се смее най-добре. 
4. Тая нощ по една от витите пътеки, които лъка-
тушат през трънаците, върви висок и сух човек.

● Направете извод за позицията на подчинени-
те изречения в сложното съставно изречение.

1. Подчиненото изречение над които прози-
раше син о небе е след главното. То е свърза-
но с подчинителната връзка над които.
Можем да изразим връзката между двете из-
речения със следната схема, където 1 е глав-
ното изречение, а 2 – подчиненото.

Подчинено изречение – синтактично и 
смислово несамостойно просто изречение 
в състава на сложното съставно изречение. 
Пояснява сказуемото или име от главното 
изречение.

2. Подчинените изречения са две: сякаш не 
бързаше и да освети с бледата си светлина 
полето. Намират се след главното изречение 
Луната се показа бавно на небето.

, над които

       .       .

1

2

11

1

2

1

2

2

3

3. Подчиненото изречение Който последен се 
смее се намира преди главното изречение се 
смее найдобре.

 , сякаш

         да

                          .

                          .
         ,
Който 

, които ,
.

4. Подчиненото изречение които лъкатушат 
през трънаците разделя главното изречение 
Тая нощ по една от витите пътеки върви ви-
сок и сух човек.

Пояснява сказуемото или име от главното 
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Зад. 3. Направете синтактичен анализ на 
сложните изречения, като използвате алго-
ритъма в Приложение 4 на стр. 134.

Само клепоухото муле, на което яздех, крот-
ко примигваше. – Те не ставаха бързо, защото 
Сашко трябваше да се катери по дърветата. – 
Попремигах, за да видя по-добре. – Какво щеше 
да се случи после, никой още не подозираше.

● В кое изречение е употребено съставно 
сказуемо?

Подчиненото изречение трябва да стои до 
поясняваното име в главното изречение, за 
да се избегне двусмислица.

Пред кои подчинителни връзки пишем за-
петая и пред кои не пишем? (Виж урочна-
та статия на стр. 87.)

4. ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß ÏÐÈ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÚÑÒÀÂÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Обяснете пунктуацията на изреченията.

Спортистът сподели пред журналистите кол-
ко е трудно да се поддържа добра форма.
Когато любимият отбор побеждава, привър-
жениците му са щастливи. 
Следя първенството само когато играят звезди. 
Билетите, които пуснаха, се оказаха недоста-
тъчни. 

1. Кое твърдение за сложното съставно из-
речение НЕ е вярно?

А) Простите изречения в него са свързани с 
подчинителни връзки.
Б) Простите изречения в него са свързани със 
съчинителни и подчинителни връзки.
В) В сложното съставно изречение има глав-
но и подчинено изречение.
Г) След подчиненото изречение пишем запе-
тая.

2. Кое от изреченията е сложно съставно?

А) Да ловя риба в морето, е моето любимо 
хоби.
Б) Трепкаше и тръпнеше прозрачната дреха с 
ослепителна златна нишка.
В) На ръба на поляната, над пътя, изскочиха 
четири-пет огромни овчарски кучета.
Г) Торбите бяха пълни със стафиди, смокини, 
портокали и разни други дарове.

ЗНАЯ каква е структурата на сложното 
съставно изречение.
МОГА да разпознавам главното и под-
чиненото изречение в сложното състав-
но изречение, да го използвам уместно 
в речевата практика. 

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

След подчиненото изречение пишем запе-
тая.
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5. Съставете сложни съставни изречения, 
като поясните подчертаните имена в изрече-
нията с подчинени изречения. Използвайте 
подчинителните връзки който, която, кое-
то, които, чийто, чиято, чието, чиито.

Директорът на училището награди финалис-
тите. 
Лястовицата сви гнездо под стряхата. 
На усамотеното дърво кацна една врана. 
По полето лъщяха големи локви.

● Обяснете пунктуацията.
бразец: Директорът, който излезе на сцена-

та, награди финалистите.

6. По дадените схеми съставете изречения.

7. На какво се дължи двусмислицата в из-
реченията? Редактирайте ги. 

1. Гледахме новия филм с Иван, който много 
харесахме. 
2. Лисицата бавно се придвижи с плячката си, 
която внимателно се озърна. 
3. Младата жена остави книгата върху масата, 
която всички харесваха. 

, докато

       .

, чийто

       .       .        .

1 1

2 2

8. Прочетете анекдота. Запишете сложните 
съставни изречения.

Учителката
– Тези, които учат за петица и шестица, 

попадат в рая. А тези, които са за двойка и 
тройка – в ада.

Глас от задния чин
– А да завършим живи училище, има ли 

шанс?

9. Препишете и редактирайте грешките в 
пунктуацията на сложното съставно изре-
чение.

Концертът започна едва, когато залата се на-
пълни със зрители. 
Преди да се качи на самолета той помаха за 
сбогом. 
Всички очакваха с нетърпение дъждът да 
спре защото ще попречи на жътвата. 
Когато навлязоха в открито море пуснаха 
котва.

3. Направете синтактичен анализ на слож-
ните изречения, като използвате алгоритъ-
ма в Приложение 4 на стр. 131.

Те вървяха, без да говорят. Пестяха дъха си, за 
да облекчат работата на телата си. Отвред ги 
окръжаваше пълна тишина, която ги потиска-
ше с присъствието си. Тя потискаше духа им 
тъй, както няколко атмосфери вода потискат 
тялото на плувеца, който се спуска в дълбини-
те. Тя ги смазваше тъй, както ги смазваха без-
крайната пустиня и неотменимият в нея ред. 

Джек Лондон, из „Белия зъб“

● Направете схемите им.

4. Допишете изречението, като използвате 
различни подчинителни връзки.

Момчето тръгна към плажа ... 
когато, където, без да, сякаш, тъй като

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

. .
, ,

2

1 1
, която

За да 1

2
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Най-после към обед пристигна и гостенката. Тя напраз-
но се бе въоръжила с тежка дрянова тояга, защото дядо от-
давна бе вързал кучетата и я дебнеше през паяжината на 
оборското прозорче. Още щом прекрачи вратника, дядо 
случайно се намери на двора и я въведе вкъщи. (...)

Докато се жалеше, Каракачанката се оглеждаше на 
всички страни, но черните ѝ живи и взискателни очи не 
можеха да видят нещо, което би накърнило нейния естети-
чески вкус.

Ивайло Петров,
из „Преди да се родя и след смъртта ми“

ÑËÎÆÍÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Направете синтактичен 
анализ на сложните изрече-
ния, като определите:
• от колко прости изрече-
ния се състоят;
• как са свързани прости-
те изречения помежду си;
• кои прости изречения са 
подчинени (свързани с под-
чинителна връзка);
• кои прости изречения са 
главни, самостойни (свърза-
ни със съчинителна връзка).

1. ÑÚÙÍÎÑÒ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Първото изречение в текста е просто. 
Второто изречение в текста е сложно. То се 
състои от три прости изречения:
1. Тя напразно се бе въоръжила с тежка дря-
нова тояга, . защото дядо отдавна бе вър-
зал кучетата 3. и я дебнеше през паяжината 
на оборското прозорче. 

Първото просто изречение е главно, защото 
е смислово и синтактично самостойно.
Първото и второто просто изречение са 
свързани с подчинителната връзка защото, 
затова второто изречение е подчинено изре-
чение.
Второто и третото просто изречение са 
свързани със съчинителния съюз и, затова 
третото изречение е смислово и синтактично 
самостойно – то също е главно.

И така, в състава на сложното изречение 
простите изречения може да са свързани със 
съчинителни и с подчинителни връзки.
Такова сложно изречение е сложно смесено 
изречение.

В сложното смесено изречение простите 
изречения са свързани със съчинителни и 
с подчинителни връзки.
Простите изречения в сложното смесено са 
не по-малко от три.

Зад. 1. Препишете останалите сложни сме-
сени изречения и им направете синтакти-
чен анализ. (Виж Приложение 4 на стр. 131.)

 В кое изречение е употребено съставно 
сказуемо?
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ÑËÎÆÍÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ 2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Възможни са много варианти за структурира-
не на сложното смесено изречение.

Да направим синтактичен анализ на след-
ните изречения:
. Срещнах ги на входа, но не разбрах добре 

какво са решили. 
То се състои от три прости:
1. Срещнах ги на входа, . но не разбрах добре 
3. какво са решили.

Първото и второто просто изречение са 
свързани със съчинителна връзка – но, а вто-
рото и третото – с подчинителна – какво.

. ом влезе в стаята, поздрави тихо и 
седна в ъгъла.
Простите изречения са три:
1. ом влезе в стаята, . поздрави тихо 3. и 
седна в ъгъла.

Първото и второто просто изречение са 
свързани с подчинителна връзка – щом, а вто-
рото и третото – със съчинителна връзка – и.

.

.

.

,

,

2

2

2

3

1

1

1

3

3

, но

и

какво

. азах му внимателно, че той беше за 
малко тук, но бързо си тръгна.
Простите изречения са три:
1. Казах му внимателно, . че той беше за 
малко тук, 3. но бързо си тръгна.

Първото и второто просто изречение са 
свързани с подчинителна връзка – че. Второ-
то и третото просто изречение са свързани 
със съчинителна връзка – но.

Щом

Като

. ато не поглеждаше назад и като не 
каза нищо, той потегли бързо.
Простите изречения са три:
1. ато не поглеждаше назад . и като не 
каза нищо, 3. той потегли бързо.

Първото и второто просто изречение са под-
чинени, но помежду си са свързани със съчи-
нителната връзка и. Третото просто изрече-
ние е главно.
Подчинителната връзка като може да се из-
пусне във второто подчинено изречение, за-
щото се подразбира. Изречението обаче оста-
ва подчинено. Като не поглеждаше назад и 
не каза нищо, той потегли бързо.

.2 3

1
, че

, но

. Получих книгата, която отдавна тър-
сех, и я прочетох на един дъх.
Простите изречения са три:
1. Получих книгата, . която отдавна тър-
сех, 3. и я прочетох на един дъх.

и (като)

и

, която... ,
31

2

.

Първото и второто просто изречение са свър-
зани с подчинителна връзка – която. Между 
второто и третото просто изречение няма 
смислова връзка – която отдавна търсех, и 
я прочетох на един дъх.
Съчинителната връзка е между първото 
и третото изречение Получих книгата ... и я 
прочетох на един дъх.

2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

. ато не поглеждаше назад и като не 
каза нищо, той потегли бързо.
Простите изречения са три:
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1. Кое твърдение е вярно за сложното сме-
сено изречение?

А) Простите изречения са свързани със съчи-
нителни връзки.
Б) Простите изречения са свързани с подчи-
нителни връзки.
В) Простите изречения в него задължително 
са само три.
Г) Простите изречения в него са поне три.

2. Кое от изреченията НЕ е сложно смесено 
по състав? 

А) Влезте в стаята и проверете дали носите 
всички материали за часа. 
Б) Слушайте внимателно и си водете запис-
ки, за да разберете новата тема.
В) Когато се прибереш, обади ми се по теле-
фона или ми изпрати есемес. 
Г) Отпусни се, притвори очи и мисли за нещо 
приятно.

Многообразието от синтактични конструк-
ции при сложното смесено изречение дава 
богат избор на възможности за най-точно 
изразяване на мисълта. 

ЗНАЯ, че простите изречения в слож-
ното смесено изречение са свързани със 
съчинителни и подчинителни връзки.
МОГА да разграничавам съчинител-
ни и подчинителни връзки в сложното 
смесено изречение.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

3. Кое от изреченията е сложно смесено?

А) Игуменът стана, закръсти се, поправи с 
несъзнателно движение завеската и замаян, 
защура поглед по иконите, по троновете, по 
пода.
Б) В ъгъла под иконостаса той видя синята 
главичка на иглата, която бе захвърлил, наве-
де се, взе я като сънен и я забоде на завесата.
В) Жената покорно се обърна, стисна детен-
цето в прегръдките си и тръгна.
Г) Ще дойдат всякакви хора, и прости, и знат-
ни.

Главното изречение можем да разпознаем 
лесно: 
● пред него няма съчинителна или подчи-
нителна връзка;
● или започва от съчинителната връзка. 

изразяване на мисълта. 

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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1. Денят беше слънчев, разтопеният сняг 
се пенеше и лъщеше по сините керемиди, 
а червените върхове на стражевите кули на-
помняха куманската шапчица на баща ми, 
която той налагаше, когато иконописваше.
2. От край до край, докъде ти око види, се лю-
леят златни ниви и морни работници се мяр-
кат там от тъмни зори. 
3. Един ден той събра момците, които бяха с 
него, и пред всички селяни заковаха излака с 
яки дъбови капаци.
4. Чичо Горан му махна с ръка и Рустем се 
упъти към него с една усмивка, сякаш забра-
вена отнякога на лицето му.
5. Умората на приятни тръпки се свличаше 
от снагата му и без да мисли за каквото и да 
е, Сали Яшар се радваше само на това, което 
виждаха очите му.

6. Запишете главните изречения, които са 
в състава на сложното смесено.

Конете навлязоха в студената вода, в която се 
оглеждаше небето, и предпазливо зацамбуркаха 
напред, като почнаха да потъват все по-дълбоко. 
Още докато го бранеше от кучетата, Петър Мо-
канина разбра, че тоя непознат селянин не се е 
отбил при него току-така, а го гони някаква беда. 
Сали Яшар пресмяташе точно времето, което 
ѝ трябваше, за да дойде, но тя не идеше. 

7. Съставете изречения по схемите.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

8. Напишете теза на въпроса: ои са мал-
ките чудеса, в които вярваме?, като упо-
требите сложни смесени изречения.

.

.

,
2

2

1

1

3

3

, но

 и

Когато

, за да

4. Направете синтактичен разбор на изре-
ченията в текста.

Дивата шипка трепна, трепнаха заед-
но с нея и лъскавите червени плодове, заи-
граха те като живи очи, сякаш не измръзнал 
храст бе пернат, а живо същество бе ударено 
с камшика през лицето. Плазовете на шей-
ната продължиха да поскърцват равномерно 
по пъртината, равномерно звъняха и им при-
гласяха конските звънчета, шипковият храст 
бавно отстъпваше назад, като бе втренчил в 
нас стотиците си червени очи. (...) Нямаше да 
се изненадам, ако в тоя миг се бе засилил и бе 
скочил вътре в храста.

ордан адичков, из „Нежната спирала“

● Направете схеми на изреченията.
● В кое изречение е употребено съставно 
сказуемо?

5. Запишете подчинените изречения в със-
тава на сложните смесени.
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Нямаше да се изненадам, ако в тоя миг се бе засилил 
и бе скочил вътре в храста; трудно ми е да определя дали 
човекът изглеждаше по-див, или шипковият храст изглеж-
даше по-див. Навярно и двамата бяха еднакво диви... Тъй 
ще ги помня цял живот, втренчени един в друг, и не мога да 
разбера защо тъй рано и припряно посегна към това брада-
то момче от Калище природата, която е била винаги будна, 
но спокойна? Мигар са ѝ малко на природата шипковите 
храсти, та изтръгна с корен от сърцата ни и този шипков 
храст, за да го погне по петите из своята снежна пустош?

ордан адичков, из „Нежната спирала“

ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ
ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ Â ÒÅÊÑÒÀ

Пред кои съюзни връзки пи-
шем запетая?

Пред кои съюзни връзки не 
пишем запетая?
(Виж Приложение 5 на
стр. 132.) 

1. ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

● Обяснете употребата на пунктуационни-
те знаци в изреченията.

Пунктуацията на сложното смесено изре-
чение се определя от пунктуацията на съ-
чинителното и подчинителното свързване 
между съставящите го прости изречения.

Следва се алгоритъмът за анализ на сложно 
съчинено и сложно съставно изречение.

Първото изречение е сложно смесено. То 
е структурирано от седем прости изречения. 
Съюзните връзки са ако, и да, дали, или.

Първото и второто просто изречение са 
свързани със съюза ако, пред който се пише 
запетая.
Второто и третото – със съчинителния съюз 
и, пред който не се пише запетая.
Третото и четвъртото – безсъюзно – с точка 
и запетая.
Четвъртото и петото – с подчинителния 
съюз да, пред който не пишем запетая.
Петото, шестото и седмото – с двойния съ-
чинителен съюз дали – или, като пред втория 
му елемент пишем запетая.

Зад. 1. Направете пунктуационен анализ 
на останалите изречения в текста на Йор-
дан Радичков.

● Направете схеми на изреченията.

98

Съюзните връзки са ако
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ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ
ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ Â ÒÅÊÑÒÀ

2. ÍßÊÎÈ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ Â ÏÓÍÊÒÓÀÖÈßÒÀ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Кога пишем запетая пред и и или в сложно-
то смесено изречение?

Един ден той събра момците, които бяха с 
него, и пред всички селяни заковаха излака с 
яки дъбови капаци.

Навред царуваше тъга и глухота, като че ли 
черна чума върлуваше или настъпяше второ 
пришествие. 

Направете синтактичен анализ на слож-
ните смесени изречения. Обяснете пункту-
ацията пред съюзите и и или.

В първото сложно изречение има две глав-
ни изречения – Един ден той събра момците, 
..., и пред всички селяни заковаха излака с яки 
дъбови капаци.
Подчиненото изречение пояснява само пър-
вото главно изречение и няма смислова връз-
ка с второто главно изречение.
Един ден той събра момците, които бяха с 
него...
Това налага подчиненото изречение да се от-
дели със запетаи в началото и в края си.

Във второто сложно изречение последните 
две прости подчинени изречения са свърза-
ни със съчинителния съюз или – като че ли 
черна чума върлуваше или настъпяше второ 
пришествие. Не пишем запетая пред или.

Пунктуацията в сложното смесено изрече-
ние проверяваме по следния начин – ако 
смисловата връзка е между първото и тре-
тото изречение, пишем запетая пред и и или.

зви глава назад, без да се спира, и се усмихна.

Кога пишем запетая, ако двете прости из-
речения са свързани с две съюзни връзки?

Но как светеха очите  и как беше приятно 
да я гледа човек.

Не бързаше да се върне в селото си, а и не 
изглеждаше да е зает с някаква работа.

Морякът бързо се спусна към брега, защото, 
ако закъснееше, корабът щеше да отплава 
без него. 

Ако първият съюз е едносричен и не изисква 
запетая, не пишем запетая.

Ако първият съюз е едносричен и изисква за-
петая, пишем запетая само пред него.

Ако първата съюзна връзка е многосрична, 
пишем запетая и пред двете връзки.

и

, която... ,
31

2

. Пунктуацията в сложното смесено изречение 
проверяваме по следния начин – ако повторим 
подчинителната връзка след съчинителния 
съюз и смисълът се запази, не пишем запетая 
пред и/или. Навред царуваше тъга и глухота, 
като че ли черна чума върлуваше или като че 
ли настъпяше второ пришествие.

.2

1

3или (като че ли)

, като че ли

 настъпяше второ пришествие.

2. ÍßÊÎÈ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ Â ÏÓÍÊÒÓÀÖÈßÒÀ ÍÀ ÑËÎÆÍÎÒÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Направете синтактичен анализ на слож-
ните смесени изречения. Обяснете пункту-
ацията пред съюзите и и или.
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ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. В кое изречение е допусната пункту-
ационна грешка?

А) Под същата бяла стена, под която той си 
седеше, беше обущарското дюкянче на Милу-
ша, сина му.
Б) Веднъж, като се прибра вкъщи видя отво-
рена вратата на стаята, където държаха пода-
ръците.
В) Когато той погледна пак към гората, гру-
пата се беше спряла в кръг, а на поляната го-
реше огън.
Г) Струва ви се, че чувате как растат тревите, 
как кипи младият живот наоколо, как всичко 
ви говори за своята радост.

2. В кое изречение НЕ е допусната пункту-
ационна грешка?

А) Той се усмихна и леко поклащаше гла-
ва, като че броеше кръпките или, като че си 
спомняше нещо.
Б) Умората на приятни тръпки се свличаше 
от снагата му и, без да мисли за каквото и да 
е, Сали Яшар се радваше само на това, което 
виждаха очите му.
В) Той разбра, че Еньо не може да го поз-
нае, и малко обиден, с подигнати вежди, 
леко усмихнат, остави се да го гледа Еньо 
и зачака.
Г) Сложих най-сетне тая, която ми се стори,  
че е най-подходяща за случая и бавно се запъ-
тих надолу.

3. На кои позиции в изречението трябва да 
се поставят запетаи?

Денят беше слънчев (1) разтопеният сняг се 
пенеше (2) и лъщеше по сините керемиди (3) 
а червените върхове на стражевите кули (4) 
напомняха куманската шапчица на баща ми 
(5) която той налагаше (6) когато иконопис-
ваше.

А) 1, 2, 4, 5
Б) 2, 4, 5, 6  

В) 1, 3, 5, 6
Г) 2, 3, 4, 6

4. Обяснете пунктуацията в изреченията.

Погледна нивата, която пръхнеше, погледна 
гората, която мълчеше, погледна Белчо, който 
пасеше кротко на слога, погледна слънцето, 
което бързаше, и видя, че е самичък в тоя ва-
лог, че отникъде няма помощ.
Достигнал дотук, Сали Яшар започваше да 
мисли, че е длъжен да направи някакво голя-
мо благодеяние, истинско безкористно благо-
деяние, което да засегне повече хора, да над-
живее много поколения.
И той казваше това не само да ободрява дру-
гите, а сам вярваше в него.

5. Кое твърдение е вярно за употребата на 
запетаите в изречението?

И когато в усоите проехтя ревът на рогач, а в 
Старата кория загукаха гриви гълъби – корав 
се стори на ибиля камъкът, на който вечер 
слагаше главата си, и тежка му се видя пуш-
ката.

А) Запетаите отделят обособени части в прос-
тото изречение.
Б) Запетаите отделят подчинени изречения в 
сложното смесено изречение.
В) Запетаите отделят прости изречения в 
сложното съчинено изречение.
Г) Запетаите отделят еднородни части в прос-
тото изречение.

6. Кое твърдение НЕ е вярно за употребата 
на запетаите в изречението? 

Виждаха отгоре черните фигури на хората, 
разноцветните реклами, автомобилите, които 
затъваха в снежните преспи, и усещаха теж-
ката миризма на дима от комините.

А) Първите две запетаи отделят еднородни 
части.
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Разделете се на два екипа и влезте в ролята на 
консултанти. Като използвате знанията си по 
география и икономика, съставете брошура, в 
която да представите аргументи за и против
живота на село. Използвайте сложни смесени 
изречения.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

Пред подчинено изречение, въведено с 
въп росителна дума, се пише запетая, ако 
пред него е разположено друго подчинено 
изречение, обособена част или обръще-
ние:
Чудех се, докато вървях, кой ли е бил там. 
Попитах жената, седяща до мен, кога е 
започнала презентацията. 
Видя ли, Иване, колко трябва да се чете?

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

Б) Третата и четвъртата запетая отделят под-
чиненото изречение.
В) Запетаите отделят обособени части. 
Г) Запетаята пред съюза и отделя подчинено-
то изречение от главното.

7. На коя позиция НЕПРАВИЛНО е поста-
вена запетая?

Веригата се разтягаше, (1) вземаше измо-
рените в себе си, (2) и като се вслушваше 
в крясъците на водача, (3) който летеше 
на върха на клина, (4) започваше да маха в 
такт криле.

А) 1  В) 3
Б) 2  Г) 4

8. Препишете текста и поставете правилно 
запетаите.

Слязоха долу минаха през гората която 
още не беше се развила и излязоха на пътя 
сред Джендемите. 

Така той извървя дола като се провираше 
под сведените върби и ракитаци и излезе на 
широкото в ливадите дето реката тече бавно 
разлива се повече и се пече на слънце между 
почти голи брегове.

По ордан овков, из „ ибил“



102

– Ама работа, ама работа! – чудеше се Моканина. – 
Ами сега де го водиш? На доктор ли?

– Дохтори: колко дохтори променихме. Водя го сега 
аз... хм... как да ти кажа... На мен да остане, не вярвам, ама 
жени нали са, пък болна е, чедо е... (...)

– Онази вечер – продължи селянинът, – додоха си на-
шенци от скеля. Продумали каквото продумали – знам ли? 
Охолни хора, може и шега да си бият. Пък дотърчава тогаз у 
нас Стоеница, кумица ни е, една устата, една многознайница. 
„Гунчо, вика още от вратата, късмет си имал, късмет имала и 
Нонка. Хайде да е на хаир.“ „Какво има?“ – думам. „Дошли 
си от скеля Никола и Пеню, Сидеровите, те казват, че в Ман-
джилари се явила... явила се една бяла лястовичка! Досущ 
бяла, като сняг.“ „Е?“ „Ти, кай, знаеш ли що е бяла лястович-
ка? Тя, кай, на сто години я се появи веднъж, я не, ама който 
я види, от каквато и болест да е болен, оздравя! Гунчо, кай, да 
вървиш, хич да не стоиш. Заведи Нонка.“ Ех, може ли – зап-
лака момичето, залови се майка му. И н , дойдохме.

– Ама истина ли е? – извика Моканина. – Къде била таз 
лястовичка?

ордан овков, из „По жицата“

ÏÐßÊÎ, ÍÅÏÐßÊÎ È ÏÎËÓÏÐßÊÎ
ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ×ÓÆÄÀ ÐÅ×

Какъв е видът на текста?

Как е възпроизведена речта 
на героите?

Как героят предава думите 
на другия герой?

Посочете думите на авто-
ра и думите на героите.

1. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐßÊÀÒÀ ÐÅ×

Текстът е художествен. В художествените 
текстове авторът използва пряка реч, за да 
предаде дословно думите на героите. 

Пряка реч – дословно предаване на думите 
на героите.

Думите на Моканина са: Ама работа, ама 
работа!; Ами сега де го водиш? На доктор 
ли?; Ама истина ли е?; Къде била таз лясто-
вичка?
Думите на Гунчо са: Онази вечер; додоха си 
нашенци от скеля. Продумали каквото проду-
мали – знам ли? Охолни хора, може и шега да 
си бият и др.
В своята реч селянинът предава думите на 
още един герой – Стоеница: Гунчо, вика още 
от вратата, късмет си имал, късмет имала 
и Нонка. Хайде да е на хаир. Те също са пряка 
реч, защото са възпроизведени дословно.

Думите на автора: чудеше се Моканина; 
продължи селянинът; извика Моканина, съ-
провождат думите на героите (пряката реч). 
Авторовите думи разкриват преживявания-
та на героите (чудеше се), посочват на кого 
са думите (селянинът; Моканина) показват 
действията им (извика) и др.

Нонка. Хайде да е на хаир.“ „Какво има?“ – думам. „Дошли 
-

джилари се явила... явила се една бяла лястовичка! Досущ 
-

ка? Тя, кай, на сто години я се появи веднъж, я не, ама който 
я види, от каквато и болест да е болен, оздравя! Гунчо, кай, да 

-

– Ама истина ли е? – извика Моканина. – Къде била таз 

ордан овков, из „По жицата“
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ÏÐßÊÎ, ÍÅÏÐßÊÎ È ÏÎËÓÏÐßÊÎ
ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ×ÓÆÄÀ ÐÅ×

2. ÍÀ×ÈÍÈ ÇÀ ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÐßÊÀÒÀ È ÀÂÒÎÐÎÂÀÒÀ ÐÅ×

Но веднага Моканина се досети, че може 
съвсем да отчая тия хора, и каза
– Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла 
мишка и бяла врана – има. Може да има и 
бяла лястовичка. Пък и трябва да има, щом 
се е чуло…

– Ама работа, ама работа! – чудеше се Мока-
нина. – Ами сега де го водиш? На доктор ли?

„Гунчо, вика още от вратата, късмет си 
имал, късмет имала и Нонка. Хайде да е на 
хаир.“

– Кой знай? – въздъхна селянинът. – На мене 
да остане, не вярвам, ама жени нали са...

– Бе тя нашта каквато е – рече той, – ос-
тави я!

Пряката реч се въвежда след глаголи, оз-
начаващи речева или мисловна дейност
(каза, попита, отвърна, продължи, прошеп-
на), както и някаква емоционална реакция
(засмя се, избухна, оживи се, сопна се, ядоса 
се), след които се пише двоеточие (:). 

Диалогичната пряка реч се оформя с начал-
но тире.

Монологичната пряка реч се огражда в ка-
вички и се пише на същия ред.

Авторовите думи се отделят от двете страни 
с тире или запетаи, като преди второто тире се 
поставя точка, ако следва ново изречение, и за-
петая, ако изречението след тирето продължава.

Зад. 1. Препишете други примери за изра-
зяване на пряка реч от разказа на Йордан 
Йовков. 

3. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÍÅÏÐßÊÀÒÀ ÐÅ×

При непряката реч чуждото изказване се пре-
дава с помощта на подчинено изречение. 

Но ето че дотича из отдалеченото краище 
босоного хлапе и уплашено обади, че Пенка 
примряла от жега.

– Човекът каза, че селото било близо – каза 
селянинът. 

Ако пряката реч се промени от реч на героя 
в реч на автора, тя се превръща в непряка 
(косвена) реч. Използва се трето лице.

Думите на момчето се предават непряко. 

Селянинът предава думите на Моканина
непряко.

– Ти май болно имаш – каза Моканина.
Моканинът каза, че той май има болно.

Превръщане на пряката реч в непряка

Авторовите думи стават главно изречение, а 
думите на героя са негово подчинено изрече-
ние. То може да бъде въведено със съюзите 
че, да или с въпросителна дума.
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4. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÈÇÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÓÏÐßÊÀÒÀ ÐÅ×

Князът мълчеше. Всяка нейна дума го 
смущаваше и гневеше... Даваше ли си сметка 
тази хубавица, че тъкмо стремежите към 
Бога създават бунта? И как съчетаваше ви-
сокото си положение на севастова племен-
ница с богомилското смирение? Сибин него-
дуваше и продължаваше да мълчи.

Емилиян Станев, из „Легенда за Сибин“

Полупряката реч се проявява в рамките на 
авторовата реч, без да се отделя графично. 
Обикновено полупряката реч се предхожда 
от авторова реч, завършваща с многоточие, и 
завършва също с авторова реч. 

Зад. 3. Препишете примери за полупряка 
реч от четвъртата част на разказа „Една 
българка“.

Зад. 2. Преобразувайте пряката реч в непряка. 

– Жена вика – повтори ратаят. 
– Коя си ти? Сама ли си? – попита ратаят.

Полупряката реч предава мислите, вълне-
нията и преживяванията на литературния 
герой. Изразява се чрез трето лице на гла-
голите. Използват се въпросителни и въз-
клицателни изречения.

ЗНАЯ правилата за пряко, непряко и по-
лупряко предаване на чужда реч в текст. 

МОГА да използвам непряко и полупря-
ко предаване на чужда реч в собствени 
текстове.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Авторовата реч не може да разделя речта 
на героя.
Б) Пряката реч е дословно предаване на ду-
мите на героя.

В) При преобразуване на пряка реч се използ-
ват подчинени изречения.
Г) Чрез полупряката реч се предават мисли и 
вълнения на героите.

– Ама истина ли е? – извика Моканина. – 
Къде била таз лястовичка?
Моканина се учудва дали това е истина, и
пита къде е тази лястовичка.

Ако авторовата реч разделя речта на героя, 
непряката реч се изразява със сложно смесе-
но изречение.

ко предаване на чужда реч в собствени 
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2. Определете към кой вид предаване на 
речта принадлежи всеки от подчертаните 
примери.

А) „Каква чудновата бърканица – мислеше си 
той – от жена, дете и дявол!“
Б) Но ето, той получи хабер, който го замая: 
Рада го викаше да слезе в село; баща ѝ им да-
ваше благословията си, Мурад бей му проща-
ваше. И в знак, че думата му е вярна, кърсер-
даринът му пращаше божигробски броеници 
от кехлибар.
В) – Какъв юнак – повтаря беят унесен, – ка-
къв хубавец!
Г) – Да се оженя – каза ибил, – ама момите 
не ме искат.

3. Препишете примери от разказа „По жът-
ва“ и от повестта „Немили-недраги“ (  
глава) за използване на полупряка реч.

4. Преобразувайте пряката реч в непряка.

„Бабо, хляб! Умирам от глад!“ – каза той, 
като ѝ препречи пътя. 

 – Ела с мене – рекъл старецът. – Ще 
ядеш до насита.

 – Благодаря, бабо – отговори покъртен той.
„Бяла лястовичка – мислеше си той. – 

Има ли я!“

5. Препишете текста и редактирайте греш-
ките при графичното оформяне на пряка-
та реч.

– Ще ми издуе корема някой ден тоя пе-
тел дума Лъжлив Съби на жена си. – ама де 
да видим!

– Аха! – тросва му се тя, – Ти се магарии 
мис ли. Убий го, че ще видиш тогава как ще се 
разправиш с Черна Гана. 

– Ти се не бой! Аз тъй ще я наглася, че 
няма и да се усети. Само си мълчи и гледай! 

Като си дялкал един ден с теслата нещо 
на дръвника, Съби се покашлял най-напред и 
извикал

Ганоо! Гано мари! Какво ми се види ом-
ърлушен петелът ви от някое време насам?

Чудомир, из „Съседи“

6. В кой ред пряката реч е оформена пра-
вилно?

А) – Май се изненада – засмя се докторът. Не 
си ли чувал, че делфините могат да говорят?
Б) Тя се обръща и весело го задява
– Бате, не мож позна Пенкиния глас!
В) Не се вълнувай! – прошушна тихо Бръч-
ков. – Бъди спокоен, моля те!
Г) Тя помисли малко, па каза: „Скрий се, син-
ко, сега в гората...“

7. Съставете кратък текст за случила се с 
вас история, като използвате полупряка 
реч, за да представите преживяванията си.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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Един от въпросите, свързани с образа на Алековия герой, е 
какъв тип е Бай Ганьо. В своята статия „Превращенията на 
Бай Ганя“ Боян Пенев – един от изследователите на книга-
та, е категоричен: „Да считаме Бай Ганя за представител на 
българския народ, събирателен образ на определени негови 
качества, значи да нямаме никаква представа за национал-
ната българска психика или пък да не държим сметка за 
онова, което Алеко конкретно ни дава в книгата си“.

Първите две изречения са авторов текст. След тях са пред-
ставени като пример думите на един от изследователите на 
Алековата книга Боян Пенев. Те са поставени в кавички. 
Предадени са точно, без да се правят в тях никакви промени. 
Такъв тип позоваване на чужд текст наричаме цитиране, а 
чуждият текст е цитат.

ÖÈÒÈÐÀÍÅ. ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ ÍÀ
×ÓÆÄÀ ÐÅ× Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ

Кои са авторовите думи? 

Кои думи не са на автора?

Как са представени
графично чуждите думи?

Как е предадено
съдържанието им?

1. ÑÚÙÍÎÑÒ ÍÀ ÖÈÒÈÐÀÍÅÒÎ

2. ÍÀ×ÈÍÈ ÇÀ ÖÈÒÈÐÀÍÅ Â Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈ ÒÅÊÑÒ

итат – чужди думи, пре-
дадени точно, без измене-
ние, които се използват в 
подкрепа на някакво твър-
дение. 

Когато цитираме чужди думи, пред тях пи-
шем двоеточие, а след тях – тире или запе-
тая.

Когато се цитира откъс от епическа творба 
(белетристика, проза):
● след авторовата реч се пише двоеточие;
● цитатът се пише на същия ред и се слага 
в кавички или се откроява чрез промяна на 
шрифта (ако не е ръкописен). 

За Йовков литературният критик Симеон 
Султанов казва: „В най-обезвереното време 
Й. Йовков не загуби своята вяра, така както и 
в най-безнравствените години не загуби своя-
та нравственост“.

„Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“, е 
спонтанният възглас на Моканина, изразяващ 
съчувствието му към драмата на непознатото 
семейство.

Външният вид на баба Илийца говори за ней-
ната физическа и духовна устойчивост: „шей-
сетгодишна, мъжка на вид“.
Външният вид на баба Илийца говори за ней-
ната физическа и духовна устойчивост: шей-
сетгодишна, мъжка на вид.

тая.
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ÖÈÒÈÐÀÍÅ. ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ ÍÀ
×ÓÆÄÀ ÐÅ× Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÈ ÒÅÊÑÒÎÂÅ

При цитиране на откъс от лирическа твор-
ба (поезия):
● след авторовия текст се пише двоеточие;
● цитатът е на нов ред и не се поставят ка-
вички;
● изпусната част от него се обозначава с мно-
готочие – в началото, в средата или в края на 
цитата.

● Когато се цитира един стих, той може да се 
постави на същия ред, но се отделя с кавички 
или с друг шрифт.

● Когато се цитират два стиха на същия ред, 
те се разделят с наклонена черта.

● Ако в стихотворението има употребени ка-
вички, те се запазват.

За да разкрие величието на юнашкия подвиг, 
поетът рисува черно-бялата картина на под-
вига саможертва:
...бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци,
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!

Поемата „На прощаване“ започва с характер-
ното за фолклорната песен обръщение към 
майката: „Не плачи, майко, не тъжи“.

Лирическият говорител разкрива възхище-
нието си от изразните възможности на род-
ното слово: ...от руйни тонове какъв разкош, 
/ какъв размах и изразитост жива?.

Най-напрегнатият момент, когато в сражение-
то участват и живи, и мъртви, бележи кулми-
нацията в одата:
„Грабайте телата!“ някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска...

Когато се цитират само отделни думи или 
изрази, те също трябва да бъдат точно пре-
дадени и поставени в кавички или откроени 
с друг шрифт, но пред тях не се пише двое-
точие. Цитатът трябва да се съгласува по род, 
число, време и лице.

Бунтовникът знае, че пътят на борбата „е 
страшен, но славен“.

Бунтовникът оставя завета си на своите „бра-
тя невръстни“, за да продължат пътя на бор-
бата.

Правила при цитиране: 
● След думите на автора се поставя двое-
точие (:).
● итатът се огражда в кавички, ако е 
на същия ред, или се откроява чрез друг 
шрифт.
● Пропуснатият текст при цитиране се от-
белязва с многоточие ( ).
● Името на автора на цитирания текст се 
посочва преди или след цитата.

Когато се цитират само отделни думи или 
изрази, те също трябва да бъдат точно пре-
дадени и поставени в кавички или откроени 
с друг шрифт, но пред тях не се пише двое-
точие. Цитатът трябва да се съгласува по род, 
число, време и лице.
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3. ÃÐÅØÊÈ ÏÐÈ ÖÈÒÈÐÀÍÅ

Освен при графичното оформяне на цитата 
може да се допуснат и други грешки при ци-
тиране – стилови и граматични.

1. итираният израз не е съгласуван с раз-
съжденията на автора по лице, род или 
число.

Бунтовникът е непримирим с робството и 
поема по пътя на борбата, защото „турчин 
бесней над бащино ми огнище“.

2. итатът замества разсъждението.

В третата строфа се разкрива причината за 
драматичните преживявания на революцио-
нерите:
А можехме, родино свидна,
ний можехме с докраен жар
да водим бой – съдба завидна! –
край твоя свят олтар.

Редактиране:
Бунтовникът е непримирим с робството и 
поема по пътя на борбата, защото „турчин 
бесней“ над бащиното му огнище.

Редактиране:
В третата строфа се разкрива причината за 
драматичните преживявания на революцио-
нерите. Те страдат, че не могат да изпълнят 
дълга си към родината. Службата на отечест-
вото осмисля живота им, доказва родолюбие-
то и патриотизма им. 

ЗНАЯ кои са начините за цитиране.
МОГА да цитирам уместно в текстове, 
които създавам, да редактирам грешки 
при цитиране.

Когато се използва цитат в устна реч, първо 
се казва „цитирам“ и след това точно се пред-
ставят чуждите думи.

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое твърдение е вярно за цитирането?

А) Чуждите думи подкрепят твърдение на ав-
тора и се предават без изменение.
Б) Думите на автора не се отделят с пункту-
ационни знаци.
В) Цитираните думи се поставят в скоби.
Г) Епическият текст винаги се цитира на нов 
ред.

2. Къде е допусната грешка при цитиране?

) И като затананика песента „Не щеме ний 
богатство, не щеме ний пари“, той повлече 
Бръчкова из улиците.
Б) В средата се издигаше един великан, кой-
то държеше висок червен байрак със словата 
Свобода или смърт!
В) Съдържателите на тия лавки бяха въобще 
все „народни“.
Г) Дрипата беше къс от вето знаме; на него 
бяха останали само думите „...или смърт!“.
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3. Кое твърдение НЕ е вярно за цитиране-
то?

А) Пропуснатият текст при цитиране се отбе-
лязва с многоточие.
Б) След думите на автора, преди цитата, се 
поставя двоеточие.
В) При цитиране на поезия цитатът е на нов 
ред.
Г) При цитиране на поезия цитатът се поста-
вя в кавички, когато е на нов ред.

4. Прочетете откъса от разказа на Йордан 
Радичков. Посочете примерите за цитира-
не на чужди думи.

● Обяснете пунктуационното им оформяне.

Това бе храст, висок човешки ръст, раз-
положен нашироко върху снега, отрупан це-
лият с ярки червени плодове. „Ела да видиш 
от другата страна!“ – рече ми Методи Ан-
донов и преминахме ние двамата от друга-
та страна, но и от другата страна бе същото. 
„Откъдето и да застанем, той все ни гледа!“ 
– обърна ми внимание Методи Андонов.

ордан адичков, из „Нежната спирала“

5. Обяснете употребата на кавички в цита-
та от одата „Опълченците на ипка“.

Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: „Търчете! Тамо са раите!“.
И ордите тръгват с викове сърдити,
и „Аллах!“ гръмовно въздуха разпра.

6. Препишете текста и поставете пункту-
ационните знаци, за да оформите правил-
но цитатите в ученическото съчинение.

Баладата Неразделни интерпретира те-
мата за силата на любовта. Стихът За сър-
цата, що се любят, и смъртта не е раздяла 
изразява основната идея на баладата – пред 
истинската обич отстъпва дори смъртта. В 

изповедта на Калина проличава щастието 
от споделените чувства, затова образът на 
любимия е сравнен със слънце ...ах, но дру-
го слънце мене вече грееше в сърцето! Ду-
мите на Иво изпълват девойката с радост, 
но и с мъка заради строгите патриархални 
норми на обществото Първо либе, първа се-
вдо, не копней, недей се вайка, че каил за 
нас не стават моя татко, твойта майка. Тра-
гизмът на любовта им произлиза от невъз-
можността да изживеят любовта си писано 
било та ние да се не сбереме живи. Смъртта 
им е сладка, защото, макар и мъртви, те са 
заедно. 

7. Обяснете допуснатите грешки при цити-
ране и препишете текстовете, като ги ре-
дактирате.

Калина и Иво избират смъртта, за да се 
нарадват „мене майка, нему татко“. 

Борците за свобода със сълзи накипели 
обръщат за сетен път назад угаснал взор „към 
скъпи нам предели“ и простират ръце в око-
ви. Последното сбогуване с родината е драма-
тично, защото „и някога за път обратен  едва 
ли ще удари час“.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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Ò.1
Ò.2

ÎÁÎÁÙÈÒÅËÍÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß:
ÓÏÎÒÐÅÁÀ ÍÀ ÎÁÎÑÎÁÅÍÈ ×ÀÑÒÈ È ÑËÎÆÍÎ
ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ Â ÒÅÊÑÒÀ

Водеща: Бестселър, любим на Обама и 
Бил Гейтс, излезе на български език. В ру-
бриката ни Литературен наблюдател сега в 
Артефир е Гергана Рачева с една книга, която 
нетърпеливо очаквам да представи – „Вар-
варски дни“ на Уилям Финеган. Добър ден. 

Г. Р.: Добър ден. Да. Уилям Финеган е 
журналист, разказал живота си през призма-
та6 на една своя страст – сърфа. Книгата се 
явява апология7 на този най-волен и рисков 
спорт, свързан с големите вълни. Барак Обама 
я класира като една от петте най-големи кни-
ги за 2016 г., препоръчана е и от Бил Гейтс. 

В.:  Това ли те спечели в тези мемоари8?
Г. Р.: Финиган е много остроумен. Имам 

любимо място, където той казва: „Докато 
чаках голямата вълна, четях биографията на 
Марк Твен“. Авторът се оказва човек, който 
има страхотния шанс да живее на най-добри-
те места за сърф – Хонолулу, Мауи, Мадей-
ра. Това е вдъхновяваща книга, която създава 
усещане, че човек трябва да живее опасно, 
рисковано. Дадох си сметка, че най-хубавите 
биографии са тези, които са пречупени през 
някаква бленда9. И тука блендата е ясна – лю-
бовта към това свободно съществуване. 

В.: Заинтригува ни с тези „Варварски 
дни“ на Уилям Финеган. Разбрахте – той е 
журналист, а неговата книга спечели награда-
та Пулицър за 2016 г. в раздел „Биография и 
автобиография“. Благодаря на Гергана Раче-
ва.

БН , Програма „Христо Ботев“

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях.

Следобеда в деня, когато пристигнахме, 
нап равих първата си трескава обиколка край 
близките води и открих, че условията за сърф 
са притеснителни. Вълните се разбиваха тук-
там по външния край на открит рид, покрит 
с мъх. Всички тези корали ме тревожеха. Те 
бяха прочути с това, че са доста остри. След 
това забелязах далече на запад и навътре в 
морето познатия танц на силуети, които се 
издигаха и падаха, осветени контражур10 от 
следобедното слънце. Сърфисти! Намъкнах 
банските, грабнах дъската и тръгнах, без да 
кажа и дума.

Гребах около километър на запад, покрай 
плитка лагуна, и без да се отдалечавам от 
брега. (...) Видях десетина сърфисти, които се 
носеха върху тъмни вълни, високи до гърди-
те, в средно силен вятър от океана към брега. 
(...) Сърфистите бяха добри. Никой не пада-
ше. (...) В някакъв момент един по-възрастен 
тип мина, гребейки край мен, посочи океана 
и каза:

– Навън.
Уилям Финеган, из „Варварски дни  

Живот на един сърфист“

6 Призма – (преносно) съобразяване с определена гледна точка.
7 Апология – защита, възхвала.
8 Мемоари – спомени.
9 Бленда – механизъм във фотоапаратите, регулиращ количеството светлина, пропускана през
 обектива; прен. гледна точка.
10 Контражур – фотографски термин, светлина, която пада върху обекта, създавайки по ръбовете 
 му ореол.
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1. Кое твърдение е вярно за подчертаното 
изречение в Текст 2?

А) Изречението е сложно съчинено, съставе-
но от пет прости изречения.
Б) Изречението е сложно съставно с две под-
чинени изречения.
В) Изречението е сложно смесено с две под-
чинителни и една съчинителна връзка. 
Г) Изречението е сложно смесено с три глав-
ни и две подчинени изречения.

2. Кое твърдение е вярно за употребата на 
запетаите в подчертаното изречение от 
Текст 1? 

А) Първата и втората запетая отделят подчи-
нени изречения, а третата – еднородни части.
Б) Трите запетаи ограждат обособени части.
В) Двете запетаи отделят обособена част, а 
третата – еднородни части.
Г) Трите запетаи свързват безсъюзно прости-
те изречения в сложното. 

3. Открийте обособените части в двата тек-
ста. 

● Къде обособената част е изразена с дее-
причастен израз?
● Преобразувайте обособените части от 
Текст 1 в подчинени изречения. 
● Прочетете текста с преобразуваните из-
речения. Защо авторът е предпочел упот-
ребата на обособени части?

4. От двата текста запишете формите за 
съставно сказуемо. Обяснете как са обра-
зувани.

5. Препишете изреченията, като членувате 
имената от мъжки род.

Нови... кандидат изглеждаше най-подходя-
щи... за длъжността и се оказа сполучлив... 
избор на директор... .
Език... е основни... белег на човешкото.
Това не беше първи... опит да се предотвратят 
последиците от изригването на вулкан... . 

6. Определете вида на сложните изречения, 
употребени в Текст 2.

7. Преобразувайте подчиненото изречение 
в обособена част.

Видях десетина сърфисти, които се носе-
ха върху тъмни вълни, високи до гърдите, в 
средно силен вятър от океана към брега.

8. Обяснете употребата на запетаята пред 
съюза и в изречението.

Гребах около километър на запад, покрай 
плитка лагуна, и без да се отдалечавам от бре-
га.

9. Обяснете пунктуацията в изреченията 
от текста на Иван Вазов „В недрата на Ро-
допите“ от стр. 70. 

10. Обяснете употребата на кавички и 
 наклонен шрифт в Текст 1.

11. Преобразувайте пряката реч от Текст 1 
в непряка.

ÅÇÈÊÎÂÀ ÁÚÐÊÎÒÈËÍÈÖÀ

Препишете текста, като поправите греш-
ните твърдения.

Подчинените изречения се разпознават 
по съчинителните съюзи. Ако пред подчини-
телната връзка има уточняващо наречие или 
частицата не, запетая се пише само пред съ-
юзната дума. След подчиненото изречение 
никога не се пише запетая. В обособените 
части винаги има сказуемо.

12. Разкажете за любимо лятно забавление, 
като използвате обособени части и различ-
ни по вид сложни изречения. Защо е необ-
ходимо да редувате различни синтактични 
конструкции?
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ÍÀÓ×ÈÕ ÊÀÊÂÎ ÑÀ:

Съставно сказуемо 

Обособени части в простото изречение 

Употреба, пунктуация и интонация на обособените части 

Синонимни варианти на обособените части

Съчинителни и подчинителни връзки в сложното изречение 

Сложно съставно изречение 

Сложно смесено изречение 

Пунктуация на сложното смесено изречение в текста 

Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч 

Цитиране. Предаване на чужда реч в собствени текстове



ÎÁÙÓÂÀÍÅ Â
ÏÈÑÌÅÍÀ

È ÓÑÒÍÀ ÔÎÐÌÀ 

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: 
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IV. ÎÁÙÓÂÀÍÅ Â ÏÈÑÌÅÍÀ
È ÓÑÒÍÀ ÔÎÐÌÀ 

Константин Косев е ученик от едно софийс
ко училище.

Коя е последната книга, която прочете?
„Васко да Гама от село Рупча“ от Братя 

Мормареви.
Защо избра нея?
Защото беше в препоръчителния списък 

за лятната ваканция. Освен това ми се стори 
интересна и реших да започна с нея. Стана ми 
забавно името на това село Рупча в заглавието.

Kаква трябва да е една книга, за да ти 
хареса?

Трябва да има приключения, вълшеб-
ства. Предпочитам главният герой в книгата 
да е момче, защото тогава се случват повече 
мъжки неща. Има екшън. Изобщо важното е 
книгата да е яка.

Разкажи ми какво интересно се случва 
във „Васко да Гама“? 

Ами Васко и Фори се карат непрекъсна-
то. Веднъж се хващат на бас, защото Фори го 
подиграва пред училището, за да се покаже 
пред Тинчето. Васко бяга на кораба на баща 
си, но разбира, че неговият баща не е боцман, 
както му е казвал.

А ти знаеше ли какво е боцман, като 
чете книжката?

Не. И мама не беше сигурна точно, но 
проверихме в компютъра и разбрахме.

Кой е любимият ти герой?
Женя и Васко са ми любимите. Женя, за-

щото винаги спасява Васко и му е най-добрият 
приятел даже когато всички останали го мра-
зят, а Васко – защото е щедър и добродушен.

Разбрах, че си гледал и филма „Васко 
да Гама от село Рупча“. Кое ти хареса пове-
че – книгата или филма?

Ò.1 И двете. Но предпочитам винаги първо 
да чета книгата и после да гледам филма, за-
щото от книгата научаваш повече неща.

Ще препоръчаш ли книгата на прия-
телите си и защо?

Бих я препоръчал на целия свят, защото е 
много интересна. 

 Яна Кръстева

11 Кòртик – къс нож, част от униформата на офицери или курсанти във военни училища. 
12 Рейс – изминат път от някакво превозно средство (кораб, автомобил, камион и др.)
  по определен маршрут.

Ò.2

Из „Васко да Гама от село Рупча“
По друг начин си представяше Васко пър-

вия учебен ден. Виждаше се едва ли не с капи-
танска шапка и препасан през кръста кортик11. 

Това, което човек сам си направи, никой 
не може да му го направи!

Васко лежеше в леглото и горе-долу това 
си мислеше. Така се накисна с този бас, както 
никой друг не може да го накисне. Много ясно 
си спомни – Фори му каза: „Тъй става то, кач-
ваш се и тръгваш!“. А Васко му отвърна: „Ако 
река, още този рейс12 мога, да не мислиш?!“. 
„Мисля!“, рече Фори. И тогава той, Васко, каза: 
„Ха на бас!“. Така е, когато човек не мисли (...)

Васко реши да укроти мислите си, да ги 
насочи в друга посока. Защо да не помисли 
върху живота? Отвори чантата и взе да търси 
в нея нещо за развлечение. Какво развлека-
телно може да има в една ученическа чанта? 
Нищо! Дори и география нямаха днес, иначе 
с удоволствие щеше да изчете няколко урока 
напред. Отвори литературата и зачете разказа 
„По жицата“. Стана му още по-тежко. Пог-
ледна пак часовника си – дяволски бавно вър-
веше това време.

 Братя Мормареви
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IV. ÎÁÙÓÂÀÍÅ Â ÏÈÑÌÅÍÀ
È ÓÑÒÍÀ ÔÎÐÌÀ 

Ò.3 Българският приключенски детски ро-
ман „Васко да Гама от село Рупча“ на Братя 
Мормареви разказва за момчешката дързост 
и  приключенията на седмокласниците Васко, 
Женя, Фори и Тинчето в морската столица 
Варна. На хоризонта са детски басове, по-
сериозни от всичко на света, а изпълнението 
на поетите предизвикателства не търпи и ден 
отлагане. Разбира се, не всичко е само детска 

1. Характеризирайте комуникативната си- 
 туация в Текст 1, Текст 2 и Текст 3.
2. По какво си приличат и по какво се раз
 личават трите текста?

3. Къде може да прочетете Текст 1 и Текст
 2?
4. Как героите от романа се отнасят към
 дадената дума?

Като използвате текстовете:

Напишете делова покана за литературна ве-
чер, посветена на романа „Васко да Гама от 
село Рупча“.

Като използвате знанията си по география, 
напишете отговор на научен въпрос на тема: 
Какъв е приносът на Васко да Гама за Вели
ките географски открития?.

Структурни особености на обявата и дело-
вата покана.

Структурни особености на отговора на на-
учен въпрос.

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

1. Как успешно да участвам в дискусии.
2. Как да съставя отговор на нравствен
 въпрос и да аргументирам собствена
 позиция.

3. Как да извличам информация от анотация
 и да създавам анотация на книга, филм,
 представление и др.
4. Как да редактирам текст.

гордост – намесено е момиче, а влюбените 
момчета са способни на всякакви подвизи.

Васко се впуска в пътешествие с кораба, 
на който работи баща му. Присъствието му на 
кораба „Елена“ изненадва всички.

Една лодка все така чака някой да я от-
крие, постегне и да я кръсти на мечтаното мо-
миче…
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ

Кои са участниците в 
общуването? 

Коя е темата, която
обсъждат? Значима ли е тя 
за обществото?

Какъв е видът на общуванeто 
между участниците?

Каква е ролята на Яна?

Как протича общуването 
между участниците?

Какви мнения по темата се 
изразяват?

По повод Седмицата на четенето ученици от 7. клас 
участват в дискусия на тема: По-добри ли са хартиени-
те книги от е-книгите?.

Яна: Темата на нашата дискусия е: Подобри ли са хар
тиените книги от екнигите?. Важно е всеки от нас да спо-
дели своята позиция по въпроса.

Петър: Моето мнение е, че е-книгите са революция в 
нашето развитие. Ще се използват все повече, защото не 
заемат място, лесно преносими са и информацията в тях се 
намира бързо. Те ще изместят хартиените.

Яна: Вие какво мислите? Съгласни ли сте с твърдение-
то на Петър? 

Лили: Да, така е, но помислете дали всички могат да си 
позволят е-книги. Има много хора, които четат само харти-
ени книги, защото нямат устройства. Аз имам такива прия-
тели. Ето защо винаги ще съществуват хартиени книги. 

Сашо: Съгласен съм с Лили. Обичам, когато разтворя 
кориците, да ме лъхне миризмата на нова книга. Хартиена-
та книга създава по-емоционално общуване с автора ѝ.

Яна: Има ли някой да добави нещо? По-добри ли са 
хартиените книги от е-книгите?

Ива: Според мен е-книгите ще заменят хартиените, 
защото помагат за опазването на дърветата, а това е много 
важно за екологичното равновесие.

Иван: Не съм съгласен с Ива. Много са факторите, 
които оказват влияние върху околната среда. Електронните 
устройства се зареждат, това също е вредно за природата. 
Трябва да засаждаме дървета, а не да убиваме книгата!

Лили: Скоро видях проучване, в което се посочва, че 
78% от хората предпочитат да четат книги на хартиен носи-
тел, въпреки че посочват положителната роля на е-книгите.

Яна: Можем да обобщим, че класическата хартиена 
книга не се конкурира с дигиталния свят и е-книгата. Хар-
тиената книга няма да бъде изместена от е-книгата. Всяка 
от двете има своите предимства. Важно е всеки да има дос-
тъп до книгите, четенето да е потребност и да носи емоцио-
нална наслада!

В живота постоянно ни се налага да обменяме 
идеи, да споделяме мнение при обсъждане на 
обществени въпроси. Мненията на участни-
ците често са различни. Дискусията е фор-

ма за изясняване на спорни за обществото 
въп роси с цел да се постигне съгласие и да 
се намери съвместно решение.

ÄÈÑÊÓÑÈß

Дискусия – от лат. discusio – 
буквално спор, изследване, 
разглеждане.
● Обсъждане на спорен на-
учен, обществен или друг 
въпрос за дадена общност, 
като открито се предста-
вят различните позиции на 
участниците.
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В дискусията участват седмокласниците 
Яна, Петър, Лили, Сашо, Ива и Иван. 

Темата е значима за обществото, свързана с не-
обходимостта от хартиените книги и е-книгите. 

Общуването между участниците е устно, 
пряко, диалогично. 

Яна изпълнява ролята на водещ. Тя съобща-
ва темата, дава право на всички участни-
ци да представят своята позиция (Важно 
е всеки от нас да сподели своята позиция), 
подтиква ги към действие (Вие какво мис

лите? Съгласни ли сте с твърдението на 
Петър? Има ли някой да добави нещо?) и 
зак рива дискусията, като обобщава мне-
нията (Можем да обобщим, че класическа
та хартиена книга не се конкурира с диги
талния свят и екнигата...).

Всички участници в общуването изразяват 
своята позиция открито. Оформят се две 
мнения по въпроса – екнигите ще измес
тят хартиените и винаги ще съществуват 
хартиени книги. Участниците се изслушват, 
зачита се мнението на другия, макар да е 
различно. 

Зад. 1. Посочете думи и изрази от текста, 
чрез които се:
• представя лична позиция;

• осъществява съобщителна функция;

• осъществява апелативна функция;

• осъществява експресивна функция.

– моето мнение е, съгласен съм, според мен, не 
съм съгласен
– Можем да обобщим, че класическата хар
тиена книга не се конкурира с дигиталния 
свят и екнигата. Хората ги използват все 
повече и повече... и др.
– Трябва да засаждаме дървета, а не да 
убиваме душата на книгата! Важно е кни
гите да са достъпни за всички, четенето 
на книги да е полезно и да носи емоционал
на наслада! 
– ...да ме лъхне миризмата на нова книга,... да 
носи емоционална наслада и др.
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АРГУМЕНТИ: Чрез разсъждения, примери, 
факти и позоваване на източници и житейс-
ки опит се подкрепя изказаното твърдение, 
за да се убедят събеседниците в правотата му. 
Примерите и фактите се подреждат в логически 
ред от най-слабия аргумент към най-силния.

2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ ÓÑÏÅØÍÀÒÀ ÄÈÑÊÓÑÈß

→ Всяка дискусия има установен регламент,
 по който протича.
→ Участниците са запознати с регламента
 и темата, предварително са проучили
 информация от различни източници.

Лили: ...винаги ще 
съществуват хар-
тиени книги.

Петър: Е-книгите 
са революция в 
нашето разви-
тие. Те ще измес-
тят хартиените.

ТЕЗА: Твърдение, което отразява позицията 
на съответния говорител. Кратко и ясно се 
посочва отговорът (мнението) на участници-
те по поставения въпрос. 

Зад. 2. Запишете твърденията на Ива, Сашо 
и Иван. Чия теза подкрепят – на Лили или 
на Петър?

Зад. 3. Посочете примери за факти, разсъж-
дения, позоваване на източници и житейс-
ки опит, които участниците са използвали 
като аргументи в дискусията. 

Факти: ...защото не заемат място, лесно 
преносими са.

Разсъждения: ...защото помагат за опазва
нето на дърветата...

Позоваване на източници: Скоро видях проуч
ване, в което се посочва, че 78% от хората пред
почитат да четат книги на хартиен носител.

Примери от житейския опит: ...когато раз
творя кориците, книгата ухае на токущо 
напечатана.

● Дайте и други примери за аргументи.
→ Участниците се изслушват, проявяват то-
 лерантност и уважение към мнението на
 опонента.
→ Спазват се езиковите правила.
→ При дискусията е важен и „езикът на тяло-
 то“ – поза, мимики и жестове, както и то-
 нът, интонацията, паузите. 

При дискусия се съчетават трите функции 
на текста – съобщителна, апелативна и 
експресивна.

съобщителна, апелативна и 
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Зад. 4. Представете вашата теза по темата 
за дискусия от текста, като се аргументи-
рате.

ЗНАЯ структурните елементи на дис-
кусията.
МОГА да организирам логически и 
аргументирано изказването си, да из-
слушвам и уважавам мнението на съ-
беседниците си.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Ученици от клуб „Дебати“ организират 
дискусия на тема: В безопасност ли сме 
при използване на интернет?. 

● Характеризирайте особеностите на дис-
кусията.

Райна (водещ): Добър ден на всички. 
Днес предмет на нашата дискусия е една много 
актуална тема: „В безопасност ли сме при из-
ползване на интернет?“ Какво мислите вие?

Ива: Мисля, че интернет е много полезен, 
защото бързо може да се намери информация, 
има достъп до хиляди библиотеки, можем да го-
ворим с приятелите си дори ако те са на другия 
край на света. Ние не можем без интернет.

Поли: Аз съм съгласна с мнението на Ива.
Райна: Бихте ли подкрепили с примери 

дали сме защитени в интернет?
Тодор: Да, удобен е, полезен е, но не сме 

в безопасност. Интернет крие много заплахи, за 
които дори не подозираме. Не трябва да разкри-
ваме информация за себе си! 

Гери: Ц-ц-ц, дърпам инфо..., тагвам... и 
к`во толкова...

Слави: Според мен, въпреки че интернет 
е много добър и полезен, някои млади хора го 
използват за лоши неща, например играят на 
компютърни игри и се пристрастяват.

Ели: Напълно съм съгласна, че интернет е 
революция. Всичко зависи от умението за само-
контрол и разбира се, от познанията ни за безо-
пасност и защита.

Райна: Нека да обобщим: при използване 
на интернет трябва да сме много отговорни и 
предпазливи, за да не навредим на себе си и на 
близки хора. 

● Кои от изискванията за дискусия са спа-
зени и кои са нарушени?

2. Организирайте дискусия по една от те-
мите, като спазите правилата за подготов-
ката и провеждането ѝ.

● Романите за тийнейджъри или видео-
игрите дават по-добър житейски опит?
● Има ли нужда от Фейсбук бутон „Не ха-
ресвам“? 
● Какви отговорности има всеки от нас, за 
да запазим планетата Земя чиста?

3. Как тълкувате следните думи на Жозеф 
Жубер? Защо той определя дискусията 
като прогрес?
„Целта на един спор или дискусия не е непре-
менно победа, а прогрес.“

Полемика – публичен спор при обсъждане 
на обществено важни въпроси.
Диспут – публичен спор, разискване. 
Дебати – обсъждане, разисквания, спорове.

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ:

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

Създайте табло за дискусии в класната 
стая, кабинета или с Google Classroom, 
Padlet.
Редовно през годината поставяйте теми и 
въпроси за дискусия. По най-значимите от 
тях организирайте дискусия и записвайте 
постигнатите решения на таблото.

 – обсъждане, разисквания, спорове.
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1. ÂÈÄÎÂÅ ÃÐÅØÊÈ Â ÒÅÊÑÒ 

Ðåäàêòèðàéòå
äîïóñíàòèòå:

• правописни и пункту-
ационни грешки;

• грешки при членуване, 
употреба на местоимения 
и деепричастия;

• неуместно употребени 
думи и изрази; 

• грешки при графичното 
оформяне на текста.

Вечерта на 9 Май – Деня на Европа – емблематични 
згради ще бъдът усветени в цветовете на Европейският 
Съюз. Съвместния проект, чийто организатори са Инфор-
мационното бюро на Европейския парламент и Община 
София предвижда фантастическо светлино и музикално 
шоу. 3D спектакал върху фасадата на националната худо-
жествена галерия ще бъде прожектиран. 

Ще бъдат показани едни от най-яките моменти от Бъл-
гарската история и Европейската изтория чрез, които се по-
твръждават общи цености защото всички сме час от едно 
семейство. Необикновенно публично четене ще претстави 
десете специялно подбрани текста а пополярни личности 
ще четът историй посветени на сцеплението и единсвото. 
Върху макети на звезди от логото на ЕС минувачи ще на-
пишат техните послания. Организаторите са предвидили 
награди за младежите, отговаряйки правилно на въпроси от 
ЕС. Участника, на който е предоставено правото да изби-
ра съотборниците на кратко разяснява правилата. Членове-
те на отборите разменят идеи помеждуси. Учасниците не 
спазващи инструкциите, се отстраняват.

ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÍÅ ÍÀ ÒÅÊÑÒ

Видове грешки: Допуснати грешки в текста:
Правописни грешки → правопис на главни и малки букви – Вечерта на 9 май, Евро

пейския съюз

→ правопис на глаголи – ще бъдат

→ изпускане на съгласни в средата и в края на думата – съвмест-
ни, част

→ обеззвучаване и озвучаване на съгласни – представи

→ правопис на представки – осветени

→ правопис на думи с непостоянно и подвижно ъ – спектакъл, 
спектакли (мн.ч.), потвърждават

→ правопис на двойно -т- (-тт-) и двойно -н- (-нн-) – ценности

→ правопис на отрицателната частица не – неспазващи

оформяне на текста.

Вечерта на 9 май, Евро
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Пунктуационни грешки → пунктуация при обособени части и сложни изречения – Голя
мо публично четене ще представи десетте специално подбрани 
текста, а популярни личности ще четат истории, посветени на 
обединението и единството.

Граматични грешки: 
неправилно членуване, 
неправилно съгласуване,

употреба на възвратни 
местоимения, 
неправилна падежна 
форма на местоимения, 
употреба на деепричас-
тие 

→ съвместният проект

→ Съвместният проект, чиито организатори са Информацион
ното бюро на Европейския парламент и община София, пред
вижда фантастично светлинно и музикално шоу.

→ Върху макети на звезди от логото на ЕС минувачи ще напи
шат своите послания.

→ Участникът, на когото е предоставено правото да избира...

→ Организаторите са предвидили награди за младежите, отгова-
рящи правилно на въпроси от ЕС. – Организаторите са предвидили 
награди за младежите, отговорящи правилно на въпроси от ЕС.

Лексикални грешки фантастическо – вм. фантастично
сцеплението – вм. сплотяването, обединението

Графично оформяне на 
текст 

В текста има три смислови части, които графично се оформят на 
нов ред (абзац).

2. ÍÀ×ÈÍÈ ÇÀ ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÍÅ ÍÀ ÃÐÅØÊÈ Â ÒÅÊÑÒ

Редактиране чрез: Примери:
→ съкращаване на из-
лишни букви, думи и из-
рази, изречения

Ще бъдат показани ключови моменти от българската и евро-
пейската история...

→ добавяне на букви, 
думи и изрази, знаци

Участниците, неспазващи инструкциите, се отстраняват.

→ заместване сгради – вм. згради; най-значимите, ключови – вм. най-яките; въп
роси за ЕС (замяна на един предлог с друг) – предлогът „за“ вм. 
„от“; ще напишат своите послания – вм. техните послания

→ разместване Върху фасадата на Националната художествена галерия ще 
бъде прожектиран 3D спектакъл. 
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ЗНАЯ изучените езикови правила и начи-
ните за редактиране на грешки в текст. 

МОГА да откривам и редактирам допус-
нати грешки в текст.

3. ÃÐÀÔÈ×ÍÈ ÇÍÀÖÈ ÏÐÈ ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÍÅ ÍÀ ÃÐÅØÊÈ

Графични знаци Примери: Графични знаци Примери:
         съкращаване на 
думи, изрази, изречения

българската 
история и евро
пейската история

     свързване на бук-
ви и думи

на кратко
разяснява
правилата

  съкращаване на 
излишна буква

необикновенни      разделяне на бук-
ви и думи

помеждуси

   добавяне на букви, 
думи, изрази, пункту-
ационни знаци

десет  е O замяна на голяма 
буква с малка;
н замяна на малка 
буква с голяма

Община София;

националната
художествена
галерия 

    заместване на буква 

         заместване на дума, 
словосъчетание, изрече-
ние

згради

фантастично
фантастическо 
светлинно и музи
кално шоу

    нов ред (нов абзац)
 

    ненужен нов ред

Необикновено пуб
лично четене ще 
представи... 
Ще бъдат показа
ни ключови момен
ти...

       разместване на букви, 
думи, части от изречението потвръждават

   ? отбелязване на 
неяснота в текст

Графични знаци Примери: Графични знаци Примери:
на кратко
разяснява
правилата

помеждуси

Община София;

националната

т

сс
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ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Редактирайте допуснатите правописни 
грешки при употребата на отрицателната 
частица не.

Не дооценявайки опасността, Михаил по-
веде групата към далечния планински хребет. 
Петър изказа своето не съгласие с решението 
на планинския водач, като уточни, че Михаил 
не дообмисля заплахите и посочи не малко при-
чини да изчакат в лагера. Михаил възрази, че 
невижда причини да отложат изкачването. 

Не предвиденият снеговалеж усложни си-
туацията, а не стихващият вятър все повече се 
усилваше. Неможеха да се върнат назад. Всяко 
не внимателно действие можеше да доведе до 
не щастие. Не знайно как, но всички се прибра-
ха не вредими в лагера.

● Посочете кои правописни правила са на-
рушени.

2. Редактирайте допуснатите грешки при 
употребата на местоименията в съчине-
нието на седмокласника.

Баба Илийца обещава хляб и помощ на 
момъка, който среща в гората. В лицето на ста-
рата жена Ботевият четник вижда негова майка 
закрилница. Като добра българка, баба Илийца 
отправя молитва за неговото спасение. Старата 
жена решава да сподели мъката ѝ с игумена, 
на комуто може да се довери и от който очак-
ва подкрепа и помощ. В манастира я посреща 
егоистичният калугер, който мисли само за него 
си. Баба Илийца е смутена от поведението на 
сприхавия калугер в манастира, който отказва 
да помогне на нуждаещите се. Илийца разбира, 
че трябва да разчита само на нея си, на собстве-
ните ѝ сили, като се уповава на Божията помощ. 
Водена от желанието да помогне на четника, 
баба Илийца забравя за нейната мъка и за бо-
лното си внуче.

3. Редактирайте допуснатите грешки при 
членуване.

Филма „Разговор с дядо“ е посветен на 
140-годишнината от рождението на сладкодум-

ният разказвач Елин Пелин. Авторът на филма 
е журналиста Катя Тодорова, която предлага 
„разговор през времето“ между писателят Елин 
Пелин, неговият син Боян Иванов и внука Елин. 

4. Редактирайте грешките при употребата 
на деепричастия.

Младият Бръчков остава до смъртния одър на 
Странджата, лежейки на леглото.
Корабът отнася заточениците, прощавайки се с 
родината.
Съобщавайки трагичната вест за Пенка, полето 
остава самотно.

5. Редактирайте допуснатите пунктуацион-
ни грешки, като не променяте границите 
на изреченията.

Често наричат април „най-четящият месец“ 
защото месецът се свързва с две важни за книгите 
дати. 

За шести пореден път се организира кам-
панията „Походът на книгите“. Началната дата 
не е случайна а съвпада с рождения ден на Ханс 
Кристиан Андерсен тъй като през 1967 г. тази 
дата е обявена за Международен ден на книга-
та. За да се продължи традицията известни лич-
ности ще четат любими произведения. Да бъдеш 
рицар на книгата е призвание. Най-популярните 
теми, които присъстват в книгите за юноши са 
тези за любов, приятелство, приключения. 

Между 2 и 23 април, младите читатели ще 
имат възможност да спечелят книга при усло-
вие, че съберат 9 печата на официалния флаер 
на кампанията. 

6. Редактирайте допуснатите грешки при 
употребата на учтивите форми.

Госпожо Иванова, поканени сте да се вклю-
чите в петото издание на Нощта на театрите. Вие 
сте посетила част от постановките и сте сподели-
ла, че сте очарована от мащабността на инициа-
тивата. 

7. Преразкажете откъса в Текст 2 от рома-
на от името на Васко.
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ

Какъв е видът на текста?

Каква е темата му?

Къде е заявена позицията на автора?

Как е доказана?

ДА БЪДА СЕБЕ СИ ИЛИ ДА СЕ ХАРЕСАМ НА 
ДРУГИТЕ

Всички ние живеем в големи групи от 
хора – в обществото, в семейството, в кла-
са си, и навсякъде всеки има свое отредено 
място. Често обаче не харесваме ролята си и 
представата за нас, която имат другите, защо-
то повече се опитваме да отговорим на чуж-
дите очаквания, отколкото да бъдем себе си. 

За мен отговорът на този въпрос – да 
бъда себе си или да се харесам на другите, не 
е много лесен, а е някъде по средата. Искам 
да бъда истинска, но и да бъда харесвана от 
хората около мен.

Аз обичам да се харесвам на другите, за-
щото това за мен означава да имам приятели. 
Като тийнейджъри, сме в среда на колебание, 
правим компромиси с начина си на обличане, 
защото еди-кой си ще ни хареса така. Сменя-
ме цвят на коса, дрехи и стил, съобразявайки 
се с наложените тенденции. Тотално проме-
няме себе си, за да бъдем по-близо до хора-
та от обкръжението ни. За да бъдем в крак 
с другите, и ние играем Diablo или World of 
Warcraft, без всъщност да са ни интересни.

ÎÒÃÎÂÎÐ ÍÀ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍ ÂÚÏÐÎÑ

Често ни се налага да изразим мнение по раз-
лични нравствени въпроси, които засягат жи-
вота ни, общуването ни с другите и връзките 
ни със света. Това изисква както умения за 

структуриране на отговора, така и убедителна 
аргументация. Изразената позиция по поста-
вени нравствени въпроси се нарича отговор 
на нравствен въпрос.

Мисля, че най-правилната тенденция е 
да бъдеш привлекателна в своя собствен стил. 
Защото си ти! Аз имам свои интереси, имам 
музикални предпочитания. Не обичам да ти-
чам, но обичам игри. Не обичам спорта, но 
имам любим футболен отбор. И знам, че не 
е модерно, но обичам да излизам с приятели 
в парка, а не да чатя с тях, затворена вкъщи, 
или да вися в мола.

Вярвам, че приятелите ми са същите като 
мен. И всички ние знаем, че можем да бъдем 
истински и да бъдем себе си. Когато сме за-
едно, никой не играе роля, за да се хареса на 
някого, и само така сме пълноценни и щаст-
ливи.

Видът на текста е разсъждение по нравствен 
проблем – да бъда себе си или да се харесам 
на другите. Позицията на автора е заяве-
на във втория абзац – теза. Доказана е чрез 
примери и аргументи – правим компромиси 
с начина си на обличане, съобразявайки се с 
наложените тенденции.

Отговор на нравствен въпрос – текст, в 
който се тълкува, анализира същността 
на нравствен въпрос, за да се аргументира 
собствена позиция във връзка с проблема.
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2. ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÎÒÃÎÂÎÐ ÍÀ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍ ÂÚÏÐÎÑ. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Подготовка: 
● Определяме целта на текста – да информи-
ра, да убеждава, да въздейства.
● Изясняваме темата и предмета на общуване.
● Правим план на текста, като набелязваме 
аргументи, примери и доказателства.

Структура на отговора на нравствен въпрос:

Въвеждаща част – информира за темата, 
 поставя проблема, привлича вниманието.

Теза – собствена позиция във връзка с проб-
лема, мисъл, която представя гледната точка 
на автора по поставената тема.

Аргументи – основните твърдения, в които 
се тълкува, коментира, анализира същността 
на нравствения въпрос и се доказват чрез раз-
съждения, описание на обекти, разказване на 
случки, позоваване на авторитети, на статис-
тически данни и др.

Извод – обобщение на разсъжденията, резю-
ме, препоръка или прогноза.

Създаване на отговора на нравствен въпрос.

Редактиране на съчинението:
● неточна теза;
● неподходящи аргументи;
● нарушени езикови правила.

→ Да бъдам себе си или да се харесаме на 
другите

→ Отговорът – да бъда себе си или да се ха
ресам на другите, е някъде по средата. 

→ Първи аргумент – Аз обичам да се харес
вам на другите, защото това за мен означа
ва да имам приятели.
→ Втори аргумент – Да бъдеш привлекател
на в своя собствен стил, като бъдеш себе си. 

→ Можем да бъдем истински и да бъдем себе 
си, за да сме пълноценни и щастливи.

ЗНАЯ същността на отговора на нрав-
ствен въпрос и структурата му.

МОГА да създавам отговор на нравствен 
въпрос.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое от следните изречения е подходящо 
за отговор на нравствен въпрос?

А) Свобода ли е, когато караме физкултура на 
стадиона.
Б) Свободното движение на хора, стоки и капита-
ли е основен принцип на Европейската общност.
В) Свободата е личен избор на човека и зави-
си единствено от самия него.
Г) Футболистът на домакините изпълни отсъ-
дения свободен удар веднага.

2. Прочетете двете тези на ученици и за-
пишете какъв е нравственият въпрос, на 
който те са отговорили. 

А. Лъжата невинаги е лошо нещо. Въпреки 

че е преиначена истина, понякога тя е благо
родна и ни носи добро.

Б. Няма нищо благородно в „благородната“ 
лъжа. Тя винаги е неистина, която носи бол
ка и разочарование, ако бъде разкрита.

● Изберете тезата, която подкрепяте, и на-
пишете по нея ваш отговор на нравстве-
ния въпрос.

3. Напишете теза по нравствения проблем, 
поставен в подчертаното изречение от 
Текст 2 на стр. 114.

4. Напишете план и отговор на нравстве-
ния въпрос: Да обичам със сърцето или с 
ума си?.
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1. ÑÚÙÍÎÑÒ È ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ

ÀÍÎÒÀÖÈß

Каква информация
получавате от текста?

Какво е предназначението 
на текста? 

Коя е основната му
функция?

Каква е целта на текста?

„Васко да Гама от село Рупча“ е български детски 
приключенски сериен филм, създаден през 1986 г. по сце-
нарий на Братя Мормареви.

Режисьор на филма е Димитър Петров, оператор е Цан-
чо Цанчев, а музиката във филма е на композитора Симе-
он Пиронков. Филмът се състои от шест серии: Августина, 
Фаталният бас, Бягство, Нелегалният пасажер, Наказа
нието и Юнгата.

Участват актьорите: Иван Ласкин, Илия Лингурски, 
Георги Марков, Ирена Минкова, Георги Георгиев – Гец, Па-
вел  Поппандов, Георги Мамалев и др. 

Филмът представя вълнуващи тийнейджърски истории 
за смисъла на приятелството, влюбването и отстояването на 
дадената дума.

В текста се дава съществена информация за 
филма „Васко да Гама от село Рупча“. 
Съобщават се:  
националността и жанрът – български дет
ски приключенски сериен филм,
годината, в която е създаден – 1986, 
имената на режисьора, оператора и ком-
позитора на музиката на филма – Димитър 
Петров, Цанчо Цанчев, Симеон Пиронков, 
авторите, по чието художествено произведе-
ние е създаден – Братя Мормареви, 
структурата – шест серии, 
имената на актьорите – Иван Ласкин, Илия 
Лингурски, Георги Марков и др.,
основното в съдържанието – представя въл
нуващи тийнейджърски истории за смисъла 
на приятелството, влюбването и отстоява
нето на дадената дума.
Текстът е предназначен за широк кръг чи-
татели.

Анотация – от лат. annotation (бележка) – 
кратко изложение на съдържание на кни-
га, театрална постановка, филм, списание, 
телевизионно предаване, статия, учебник, 
образователна игра и др.

Основната функция е информативна.
Целта е да се представи на аудиторията важна 
информация за автора, жанра, съдържанието, 
структурата на филма.

Текст, в който се представя такава информа-
ция, се нарича анотация.

Зад. 1. Кое е общото и кое е различното между 
текста от анотацията и Текст 3 от стр. 115?

Филмът представя вълнуващи тийнейджърски истории 
за смисъла на приятелството, влюбването и отстояването на 
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Анотацията се характеризира с:
● точност, яснота, обективност, обобще-
ност, оригиналност;
● думите се използват в прякото си значение;
● използват се термини;
● при анотация на художествени текстове 
се допускат цитати;
● не се допускат съкращения.

2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÇÈÊÎÂÈ ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ 

Зад. 2. Прочетете текста и характеризи-
райте структурните и езиковите му особе-
ности.

„Речник на литературните митове“ 
Единственият по рода си „Речник на ли-

тературните митове“ е дело на колектив от 
утвърдени френски учени под редакцията на 
преподавателя по обща и сравнителна лите-
ратура в Сорбоната, професор Пиер Брюнел. 

Вниманието на авторите е съсредоточено 
изключително върху изящната словесност на 
митовете. Ценно качество на Речника е неверо-
ятното многообразие, както географско, така и 
по отношение на персонажите. Разгледани са 
големи групи митове – африкански, германски, 
скандинавски, японски, китайски, келтски.

Обърнете внимание на изписването на подчер-
таната дума в анотацията.

ЗНАЯ кои са структурните и езиковите 
особености на анотацията. 
МОГА да откривам и да създавам анотация.

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!

1. Кое твърдение НЕ е вярно за анотацията?

А) Подробно се представя съдържанието. 
Б) Посочват се имената на авторите.
В) Информацията е ясна и точна.
Г) Има информативна функция. 

2. Прочетете анотацията на любима ваша 
книга и посочете каква информация е пред-
ставена. 

● Анализирайте структурните и езиковите 
особености на анотацията.
● Колко абзаца съдържа текстът? Защо?

3. Направете анотация на повестта „Неми-
ли-недраги“. 

● Гледайте постановката на Александър 
Морфов „Хъшове“ или историческия филм 
с режисьор Александър Морфов, сцена-
ристи: Руси Чанев, Александър Морфов и 
Илиян Симеонов. 

● Направете анотация.

4. Открийте анотации на художествени кни-
ги и на научни енциклопедии, речници и 
справочници. Представете ги пред класа.

● Коя е основната им функция?
● Анализирайте езиковите особености. Ар-
гументирайте се.

5. Посочете термини, използвани в анотаци-
ите за филма „Васко да Гама от село Рупча“ 
и „Речник на литературните митове“.

● С кое свое значение са използвани думите 
в тях? Аргументирайте се.
● Определете вида на изреченията по цел на 
изказване и по състав.

6. Напишете по избор анотация на: театрал-
на постановка, филм, списание.
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ÃÎÄÈØÅÍ ÏÐÅÃÎÂÎÐ

Номинацията за елемента „Мартеница“ е 
вписана в представителния Списък на немате-
риалното културно наследство на човечеството 
по време на заседанието на Междуправител-
ствения комитет за опазване на нематериално-
то културно наследство на ЮНЕСКО, което се 
провежда в Република Корея. Номинацията е 
съвместна на България, Румъния, Молдова и 
Република Македония.

Ò.1

Ò.2 Ò.3Докоснете се до българската история и 
паметници, разположени в различни краища 
на родината, с изложба в НДК „Културното 
наследство на България – минало, настояще и 
бъдеще“. Бихте опознали всяко кътче от бъл-
гарското с уникални макети на паметници от 
националното ни културно наследство.

Представен е най-старият макет на сгра-
да в България, създаден от руския архитект 
Александър Померанцев. По него е бил из-
граден патриаршеският храм „Св. Алексан-
дър Невски“. Любомир Дуранов споделя: 
„Изложбата включва макети и фотографии на 
различни български културни ценности. Ма-
кетът на Боянската църква представя църква-
та, изобразявайки оригиналния ѝ вид“. 

Моделът на Рилския манастир, израбо-
тен от икономиста Пламен Игнатов, съдържа 
над шест милиона кибритени клечки и е от-
нел седемнадесет години от живота на него-
вия създател. Пламен Игнатов споделя: „По-
сетителите биха усетили българския дух. Не 
забравяйте историята, помнете и се учете от 
нея! Нека бъдем родолюбци!“.

Изложбата провокира не само да се нас-
ладим на моделите, изработени с изключи-
телно майсторство, но и да посетим ориги-
налните забележителности.

Борислав Лазаров

Из „Европейска година на културното на-
следство – 2018“

2018 г. е обявена за Европейска година на 
културното наследство, която ще бъде офи-
циално стартирана по време на Европейския 
културен форум на 7 декември 2017 г. в Ми-
лано, Италия. 

Културното наследство обединява Евро-
па чрез общите ни история и ценности. То е 
израз на богатството и разнообразието на на-
шите културни традиции.

Културното наследство е формираща 
част от нашето ежедневие. То е не само в ли-
тературата, изкуството и предметите, но и в 
занаятите, които научаваме от нашите пред-
ци. Присъства в приказките, които разказваме 
на нашите деца. Откриваме го в храната, на 
която се наслаждаваме. Можем да го видим 
във филмите, които гледаме и в които раз-
познаваме себе си. Нека разбираме, ценим и 
честваме нашето общо културно наследство. 
То не е просто наследство от миналото, а чрез 
него бихме градили и достойно бъдеще.

През 2018 г. в Европа ще се организират 
редица инициативи и прояви, за да се доб-
лижат хората до своето културно наследство 

Досега в списъка на шедьоври на немате-
риалното културно наследство на ЮНЕСКО 
България е записала: хора на Бистришките баби, 
нестинарството, традицията за изработване на 
чипровските килими, обичая „Сурва“ – тради-
циите и обредите на кукерите в Пернишко, и 
събора в Копривщица.

 Из печата
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Ò.4 Ò.5Специализираното представително из-
дание „Световното наследство на България“ 
е посветено на ценностите на територията на 
България, включени в Списъка на световното 
културно и природно наследство. Списъкът е 
съставен по инициатива на Организацията на 
обединените нации за образование, наука и 
култура – ЮНЕСКО. 

В темата въвежда статия за Конвенцията 
за опазване на световното културно и природ-
но наследство. Тя запознава за първи път чи-
тателската публика с грижите за опазване на 
световните ценности. Подробно са описани 
условията и редът за определяне на обектите 
като културни и природни ценности и включ-
ването им в Списъка на световното наследство. 

Отделни статии дават конкретни данни за 
деветте български ценности, част от световното 
наследство – Казанлъшката гробница, Свещар-
ската гробница, Несебър – Стария град, Мадар-
ския конник, Боянската църква, Скалните църкви 
край село Иваново, Рилския манастир, Нацио-
налния парк „Пирин“ и резервата „Сребърна“. 

Авторите са изтъкнати учени – специа-
листи от институти при Българската акаде-
мия на науките, от Националния институт за 
паметници на културата и др. 

Изданието е оформено паралелно на бъл-
гарски и английски език.

и да се чувстват по-съпричастни към него. 
Трябва да се засили чувството за принадлеж-
ност към общото европейско пространство. 
Европейската година на културното наслед-
ство принадлежи на всички нас! 

 Из печата

Из „Чудесата на България са визитката ни 
пред света“

Екатерина Николова (Е. Н.): Проф. Ов
чаров, седем години сте част от кампанията 
„Чудесата на България“ на в. „Стандарт“. 
Защо?

Проф. Николай Овчаров (Н. О.): Защо-
то я чувствам като свое дете. Като археолог, 
съм научен на търпение – да разкопавам бавно 
и методично не само Перперикон, но и други-
те обекти, по които работя – Велики Преслав, 
Урвич, Мисионис (...) Много добре знам, че 
трябват години, за да може едно семе, хвър-
лено в земята, да поникне и да се превърне в 
дърво. Кампанията „Чудесата на България“ е 
точно такова семе. То бе хвърлено преди се-
дем години и всяка година, колкото и трудни 
да са времената, то се полива и се превръща в 
красиво дърво.

Е. Н.: Смисълът на всяка кампания са 
нейните резултати. С кои от резултатите 
на „Чудесата на България“ се гордеете най
много?

Н. О.: Първо, с факта, че се даде гласност 
на невероятните обекти от културно-истори-
ческото наследство на страната ни. Първата 
година в челната тройка бяха добре познати 
обекти – мощите и манастирът на свети Йоан 
Предтеча в Созопол, Перперикон и Старият 
Несебър. Но фактът, че за тях гласуваха мили-
он и половина българи, вече бе успех. С този 
първи резултат – превръщането на културно-
историческото наследство в национален при-
оритет, се гордея най-много. Бих се радвал, 
ако продължим. 

 Из печата
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1. Определете вида и жанра на текстовете. 
Обосновете се.

● Запишете общата им тема. Посочете 
ключовите думи и изрази.
● Каква е целта на текстовете? Посочете 
функциите им. 
● За кого са предназначени текстовете?

2. Препишете употребените в Текст 3 със-
тавни сказуеми. 

3. С глаголите поздравявам, приемам, из-
пращам образувайте съставни сказуеми, 
които да изразяват начало, възможност и 
продължителност на действието. Включе-
те ги в кратък текст.

4. Открийте обособените части в Текст 2 и 
ги преобразувайте в подчинени изречения. 
Определете вида на новополучените изре-
чения според състава им.

5. Препишете сложните изречения от Текст 3 
и им направете синтактичен анализ. Обяс-
нете пунктуацията. 

6. Направете синтактичен анализ на под-
чертаното изречение в Текст 5. Обяснете 
пунктуацията.

7. Съставете изречения по схемите.

9. От Текст 2 дайте примери за глаголни 
форми за:
– изявително наклонение;
– повелително наклонение;
– условно наклонение.

● Обяснете как са образувани глаголните 
форми.

10. От Текст 5 дайте примери за глаголи, с 
които действието се представя като: 
– реално извършващо се;
– зависещо от волята на говорещото лице; 
– зависещо от някакво условие.

11. Преобразувайте глаголната форма в из-
речението, за да изразите различно отно-
шение към глаголното действие.

Културното наследство обединява Европа 
чрез общите ни история и ценности.

12. Коя е тезата в Текст 3? 

● Посочете аргументите, използвани в текста.
● Дайте примери за термини, домашни и 
чужди думи, използвани в текста.

13. Какъв значим въпрос се обсъжда в 
Текст 5?

● Защо уроците в музеите са наречени уро-
ци по родолюбие?
● Какво е вашето мнение по въпроса дали 
е подходящо уроци да се провеждат в кул-
турно-исторически обекти? Аргументи-
райте своя отговор.

14. Обяснете правописните особености на 
подчертаните думи в Текст 4 и при използ-
ване на абревиатури (ЮНЕСКО).

1

2

2

1

1

2

1

2
● Обяснете особеностите при употребата 
на съюзните връзки.

8. Съставете изречения по схемите.

 , която

 ,
Да

 , чийто
. . .

, чиито

 ..
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2
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Когато
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15. Обяснете пунктуацията на пряката реч 
в Текст 2. Преобразувайте речта в непряка.

16. Определете вида и функцията на тек-
ста. Кое е основното чувство?

Родина
Малка е мойта Родина –
шепа набрани, нагънати
шарени черги от ниви,
тъмни въртопи от планини.
 
Но разтвори тази шепа,
стисната крепко, опитай!
Но раздипли, разстели я
гънка по гънка внимателно,
скат по скат, бразда по бразда,
бръчка по бръчка, цвят по цвят,
връх по връх побелял,
спомен по спомен,
песен по песен,
век по век.
 
И ще видиш тогава
как неизбродна, безкрайна е
тази шепа препълнена –
моята малка родина.
                           Блага Димитрова

● Посочете темата на стихотворението. 
Кой художествен образ е пресъздаден?

17. Извадете думите, които правят худо-
жествения образ реален и условен.
Как е постигнат контрастът?

18. Посочете примери за фонетични, лекси-
кални и синтактични изразни средства.

19. Каква е ролята на първото и последно-
то изречение в стихотворението?

20. Посочете лексикалното значение на ду-
мата крепко. Запишете нейни синоними. 
Съставете изречение с думата.

21. Прочетете откъса от „Педя земя“ на 
Йордан Радичков. Кой художествен образ е 
пресъздаден? Как е представена позицията 
на повествователя? 
 

Снегът се засилва, моята педя земя се 
смалява. Не виждам вече нито лозята, нито 
дъбовете, нито будното езерно око; пък и то 
не ме вижда. Само пътят се очертава все по-
вече и повече, най-напред той побелява. Седя, 
мисля си: педя земя, а в нея е отразено ця-
лото ти отечество, тъй както в капка роса се 
отразява слънцето. Бил съм по други земи, с 
големи мерки ги мерят, на хектари и мили, на 
версти и километри, и трябва да кажа, че това 
са големи земи. Но никъде не съм видял земя, 
по-голяма от моята, защото това е земя, която 
измерваме с човешката педя.

● Коментирайте ролята на изразните сред-
ства за изразяване на отношението към 
„моята педя земя“.

22. Направете анотация на любимо телеви-
зионно предаване. Представете я пред класа.

23. Организирайте дискусия на тема На-
шето наследство – срещата на миналото 
с бъдещето.

24. В обем от 300 думи напишете отговор на 
въпроса Защо изкуството има универсален 
език?. 

● Анализирайте ключовите думи.
● Напишете план. Редактирайте текста.

Фонетични Лексикални Синтактични
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● Напишете план. Редактирайте текста.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ÓÑËÎÂÍÎ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ÏÎÂÅËÈÒÅËÍÎ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ÏÐÅÈÇÊÀÇÍÈ ÃËÀÃÎËÍÈ ÔÎÐÌÈ 

Единствено число Множествено число
1 л. бих говорил, -а, -о

2 л. би говорил, -а, -о

3 л. би говорил, -а, -о

1 л. бихме говорили

2 л. бихте говорили

3 л. биха говорили

Положителни форми Отрицателни форми
Прости форми – 
2 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч.

Сложни форми – 
за всички лица и числа

говорѝ, говорèте

да говоря, да говориш, да говори,
да говорим, да говорите, да говорят

нека говоря, нека говориш, 
нека говори, нека говорим,
нека говорите, нека говорят

нека да говоря, нека да говориш,
нека да говори, нека да говорим,
нека да говорите, нека да говорят

не говорѝ, не говорèте
недей говòри
недейте говòри

недей да говоря,
недей да говориш, 
недей да говори, 
недейте да говорим, 
недейте да говорите, 
недей да говорят

Глаголно време Изявително наклонение Преизказни глаголни форми
Сегашно време ед.ч.  1 л.

         2 л.
         3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

говоря
говориш
говори

говорим
говорите
говорят

говорел съм
говорел си
говорел

говорели сме
говорели сте
говорели 

Минало 
несвършено 
време

ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

говорех
говореше
говореше

говорехме
говорехте
говореха

говорел съм
говорел си
говорел

говорели сме
говорели сте
говорели
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ÑÈÍÒÀÊÒÈ×ÅÍ ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÑËÎÆÍÎ ÑÚÑÒÀÂÍÎ È ÑËÎÆÍÎ ÑÌÅÑÅÍÎ ÈÇÐÅ×ÅÍÈÅ

Минало свършено 
време

ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

говорих
говори
говори

говорихме
говорихте
говориха

говорил съм
говорил си
говорил

говорили сме
говорили сте
говорили

Минало 
неопределено 
време

ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

говорил съм
говорил си
говорил е

говорили сме
говорили сте
говорили са

бил съм говорил  
бил си говорил 
бил говорил 

били сме говорили 
били сте говорили 
били говорили 

Минало 
предварително 
време

ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

бях говорил 
беше говорил 
беше говорил 

бяхме говорили 
бяхте говорили 
бяха говорили 

бил съм говорил 
бил си говорил 
бил говорил 

били сме говорили 
били сте говорили 
били говорили

Бъдеще време ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

ще говоря
ще говориш
ще говори

ще говорим
ще говорите
ще говорят

щял съм да говоря
щял си да говориш
щял да говори

щели сме да говорим
щели сте да говорите
щели да говорят

Бъдеще време в 
миналото

ед.ч.  1 л.
          2 л.
          3 л.

мн.ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

щях да говоря
щеше да говориш
щеше да говори

щяхме да говорим
щяхте да говорите
щяха да говорят

щял съм да говоря
щял си да говориш
щял да говори

щели сме да говорим
щели сте да говорите
щели да говорят

1. Подчертаваме сказуемите и определяме броя
 на простите изречения в състава на сложното
 изречение.
2. Определяме границите на простите изрече-
 ния.
3. Ограждаме връзките между простите изрече-
 ния – съчинителни и подчинителни.

4. Според вида им определяме вида на сложното
 изречение – сложно съчинено, сложно състав-
 но или сложно смесено.
5. Съобразяваме пунктуацията според използва-
 ното съчинително или подчинително свързва-
 не между простите изречения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß ÍÀ ÑÚÞÇÈ È ÑÚÞÇÍÈ ÄÓÌÈ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒ

1. Запетая се поставя пред съюзите: а, но, 
ала, ама, обаче, пък, та, па, че... .

2. Пред съюзите обаче, като, като че ли, 
сякаш се пише запетая, когато свързват 
простите изречения в състава на сложното 
изречение (Той дойде, обаче много закъсня). 
Ако са употребени в рамките на просто-
то изречение, пред тях не се пише запетая 
(Той обаче закъсня много).

3. Запетая се пише пред втория съюз на 
двойките съюзи: и – и, или – или, нито – 
нито, ту – ту, хем – хем, я – я, дали – или, 
ли – или, не само – но и; не само – а; не само 
– ами; не че – а; колкото – толкова, както – 
така и др.

4. Запетая НЕ се пише пред въпросителни 
местоимения, наречия и частици: кой, чий, 
какъв, къде, кога, как, защо, дали и др.

5. Запетая се пише пред първата дума от 
сложен съюз: за да, без да, преди да, макар 
че, само че, въпреки че, в случай че, при поло
жение че, при условие че.

6. Запетая се пише пред относителните 
местоимения: който, чийто, какъвто..., и 

пред съюзните думи: защото, където, кога
то, както… . 

7. Ако пред съюзите, които изискват запе-
тая, се намират уточняващите наречия: 
само, едва, чак, даже, единствено, именно, 
тъкмо, много, малко, още, сигурно ..., или 
отрицателната частица не, не се пише за-
петая нито пред съюза, нито пред не, нито 
пред уточняващата дума.
Той отива само за да помага на нуждаещите 
се. Той ще дойде едва когато дъждът спре. 
Жената попита не за да любопитства, а за 
да научи истината. Момчето пристигна не 
когато го повикаха, а когато приключи рабо
тата си.

8. Ако връзката между двете прости изре-
чения е от два съюза, съобразяваме запета-
ята с първия съюз.
8.1. Ако той е едносричен, пишем запетая 
само пред него (ако самият съюз изисква 
запетая). Бързам и за да не закъснея, взех 
такси./Бързам, но за да не закъснея, взех 
такси.
8.2. Ако първият съюз е многосричен, пи-
шем запетая и пред първия, и пред втория 
съюз. Мълча, защото, когато говоря много, 
греша.

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 на групи (не повече от 5 – 6 
души във всяка), по двойки или ако е посо-
чено, работите самостоятелно. Избирате от-
говорник на групата.

2. Уточнявате какъв конкретен езиков про-
дукт се очаква след изпълнението на про-
екта – 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).
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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 двой-
ки) или с учителя (ако работите самостоя-
телно). Полезно е да обсъдите материала си 
и с други хора – родители, по-големи братя 
и сестри, ваши близки, чието мнение цени-
те.

8. Избирате говорител на групата, който да 
представи готовия проект пред класа и да го 
защити в рамките на 3 до 5 минути. Ако про-
ектът е самостоятелен, го представяте и за-
щитавате сам(а).
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.

Àíîòàöèÿ – кратък текст, чрез който 
се представя съществена информация за 
книга, филм, статия, театрална поста-
новка.

Гëàâíî èçðå÷åíèå – синтактично и смис-
лово самостойно просто изречение в със-
тава на сложното изречение.

Äèñêóñèÿ – форма за обсъждане на важни 
за обществото въпроси, за да се намери 
съвместно решение. 

Äîìàøíè äóìè – всички думи, които са 
възникнали в различни етапи от развитие-
то на българския език.

Åêñïðåñèâíà ëåêñèêà – думите в преносна 
(метафорична) употреба, чрез които се 
изразява емоционално-оценъчно отноше-
ние.

Çàåìêè – думи, заети от чужд език, на 
които няма съответствия в българския 
език.

Èçÿâèòåëíî íàêëîíåíèå – глаголите пред-
ставят действието като реално и гово-
рещото лице е очевидец/свидетел.

ÅÇÈÊÎÂ ÏÎÌÎÙÍÈÊ

Èíòåðâþ – информационен медиен текст 
за актуални и значими за обществото съ-
бития, характеризиращ се с диалогична 
форма на общуване между интервюиращ 
и интервюиран.

Èíôîðìàöèîííà áåëåæêà – кратък по 
обем информационен медиен текст за ак-
туално събитие, който отговаря на въп-
росите êîé, êàêâî, êîãà и êúäå.

Íàêëîíåíèå íà ãëàãîëà – граматична ка-
тегория на глагола, чрез която се изразява 
отношението на говорещото лице към 
глаголното действие.

Íåóòðàëíà ëåêñèêà – думи с пряко значе-
ние, с което са записани в тълковния реч-
ник.

Îáîñîáåíè ÷àñòè – относително самос-
тоятелни синтактични изрази, които се 
обособяват смислово, интонационно и 
пунктуационно в простото изречение.

Ïîâåëèòåëíî íàêëîíåíèå – извършване-
то на действието зависи от волята на 
говорещото лице. 

 – информационен медиен текст 
за актуални и значими за обществото съ-
бития, характеризиращ се с диалогична 



136

Ïîä÷èíèòåëíè âðúçêè – свързват прос-
тите изречения в състава на сложното, 
като въвеждат прости изречения, кои-
то са смислово и граматически несамо-
стойни. 

Ïîä÷èíåíî èçðå÷åíèå – синтактично и 
смислово несамостойно просто изречение 
в състава на сложното съставно и слож-
ното смесено изречение, което започва с 
подчинителната връзка.

Ïîëóïðÿêà ðå÷ – проявява се в рамките на 
авторовата реч и предава мислите, въл-
ненията и преживяванията на литератур-
ния герой (вътрешна реч).

Ïðåèçêàçíè ãëàãîëíè ôîðìè – представят 
действия, на които говорещото лице не е 
свидетел, а съобщава за него по думите на 
друго лице, преизказва ги.

Ðåïîðòàæ – информационен медиен 
текст, чрез който се отразяват преки 
наблюдения и разсъждения от мястото на 
събитието.

Ðå÷íèêîâ ñúñòàâ íà åçèêà – всички думи, 
които изграждат езика. 

Ñëîæíî ñìåñåíî èçðå÷åíèå – в състава 
на сложното изречение простите изре-
чения са не по-малко от три и са свърза-
ни с подчинителни и съчинителни връз-
ки.

Ñëîæíî ñúñòàâíî èçðå÷åíèå – съставе-
но е от главно и едно или повече под-
чинени изречения, простите изречения 
са свързани посредством подчинителни 
връзки.

Ñðåäñòâà çà ìàñîâà êîìóíèêàöèÿ (ìå-
äèÿ èëè ìàñìåäèÿ) – печатни и елек-
тронни средства за масово осведомя-
ване, чрез които широката аудитория 
се информира за актуални обществени 
събития. 

Ñúñòàâíî ñêàçóåìî – образувано е от две 
глаголни форми, свързани със съюза äà, или 
от глаголна форма и именна част.

Óñëîâíî íàêëîíåíèå – глаголите предста-
вят действия, които зависят от някакво 
условие.

Öèòàò – чужди думи, предадени точно, 
без изменение, които се използват в под-
крепа на някакво твърдение.

×óæäè äóìè – думи, навлезли от различни 
езици в българския език в различни периоди 
от неговия развой.

×óæäèöè – чужди думи, на които има бъл-
гарски съответствия; употребата им 
 застрашава чистотата на езика. 



ÄÀ ÏÐÎ×ÅÒÅÌ È ÄÀ ÎÒÊÐÈÅÌ 

ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ

ÄÀ ÏÐÈËÎÆÈÌ

ÄÀ ÇÀÏÎÌÍÈÌ

ÇÀÁÀÂÍÀ ÇÀÄÀ×À

ÇÀÄÀ×À Ñ ÏÎÂÈØÅÍÀ ÒÐÓÄÍÎÑÒ

ÅÇÈÊÎÂÀ ÕÈÒÐÈÍÊÀ

 ÇÀÍÈÌÀÒÅËÍÀ ÇÀÄÀ×À 

ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ ÏÐÎÅÊÒ

ÇÍÀÌ ÏÎÂÅ×Å

ÇÀÏÎÇÍÀÉ ÑÅ Ñ ÄÓÌÈÒÅ

ÊÀÊÂÎ ÑÚÌ ÍÀÓ×ÈË/À ÄÎÑÅÃÀ

ÊÀÊÂÎ ÙÅ ÍÀÓ×À Â ÒÎÇÈ ÐÀÇÄÅË

ÌÎËß, ÍÅ ÏÈØÅÒÅ Â Ó×ÅÁÍÈÊÀ

ÎÇÍÀ×ÅÍÈß È ÇÍÀÖÈ Â Ó×ÅÁÍÈÊÀ

– äà ïîäãîòâèì â åêèï èëè ñàìîñòîÿòåëíî

– äà íàó÷èì íîâè íåùà

– äà îáîãàòèì ðå÷íèêà ñè

ÄÀ ÓÏÐÀÆÍÈÌ!
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