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Приложение № 2 към т. 2
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
В обучението по български език в VII клас на прогимназиалния етап продължава
овладяването на базисни знания, умения и отношения, предпоставка за запознаване
на учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване
на тяхната комуникативна компетентност.
Учебната програма включва два модула: 1.български като втори език и 2. български като първи език.
В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в 4-те речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1 по ОЕЕР.
Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.
Във връзка с развиване на социокултурните компетентности учебната програма
представя теми и дейности, насочени към овладяване на умения да се извлича и да
се подбира информация от медийни и от художествени текстове (на хартиен и на
електронен носител) за изпълняване на комуникативни задачи.
По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма предлага теми и дейности, насочени към осмисляне на: особености, които имат текстовете в масовата комуникация и художествените текстове; разликата в значенията на
изявителното и повелителното наклонение; преизказните глаголни форми; същността и употребата на сложното съставно изречение и на сложното смесено изречение;
начините за предаване на чужда реч в текста.
В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат публицистични и несложни художествени
текстове, да участват в разговор по проблеми, свързани с ученическото ежедневие и
интереси, както и да създават различни текстове.
Темите и дейностите, основа за развиване на комуникативните компетентности в
устното и в писменото общуване в VII клас, са насочени към изграждане на умения
за участие в дискусия, за редактиране на текст и за създаване на следните видове
текст: отговор на нравствен въпрос и анотация.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ
НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1

2

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея.
Разпознава текстовете според сферата на общуване.
Търси, извлича и подбира информация от различни видове
текст и от различни информационни източници. Използва информацията за решаване на определени комуникативни задачи.
Задава въпроси и дава отговори по поставена от друг или по
избрана от него тема. Изразява твърдения и се аргументира.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в
извънучилищна среда.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разпознава особености на медийния и на художествения текст.
Познава и прилага книжовни езикови правила.
Открива и редактира езикови грешки.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологич
ни, със синтактични и с лексикални явления, и ги използва
уместно в речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва
синонимни варианти според целта на общуване.

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Слушане
Може да разбира основната тема и разграничава важни подробности при слушане на материал,ориентиран към интересите на
ученика.
Може да участва в разговор между носители на езика, който се
отнася до ежедневието на ученика, като само от време на време
има нужда от пояснения.
Може да разбира детайлно инструкции.
Може да разбира основните проблеми от разкази, които се четат на глас в класната стая. Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при участие в дискусия по познати
теми.
Четене
Може да идентифицира в печатни материали основната тема,
както и да се ориентира дали информацията представлява интерес за него.
Може да чете и разбира статии от пресата, където авторът представя определена гледна точка. Може да разбира обясненията в
учебника с помощта на речник.
Може да чете и да следва инструкциите за експерименти или
опити.
Може да разграничава текстовете според тяхната цел (да информират, да забавляват, да обсъждат позиция).
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
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Говорене
Може да разпознава проблеми, които са взаимно свързани, и да
обяснява връзката им.
Може активно да участва в групови занимания, като изразява
мнението си и дава предложения. Може да задава въпроси по
текст с цел извличане на друга гледна точка.
Може да изразява мнение по литературна творба, изучавана
в училище. Може да говори за научни проблеми, изучавани в
училище, като използва ежедневен език.
Спазва правилата на книжовния изговор. Поставя логическо
ударение, като се съобразява с определена комуникативна цел.
Създава в устна форма:
– изказване (при участие в дискусия);
– кратък отговор на нравствен въпрос.
Писане
Може да води бележки, докато слуша текст.
Може да описва обекти и събития, които го интересуват, като
изтъква предимствата и недостатъците им.
Може да състави план на текст по общовалидни проблеми.
Може да пише писма, включително в електронна форма, като
изразява мнение, отношение, чувства.
Планира, структурира, композира и графично оформя текста,
който създава. Спазва книжовни езикови правила.
Има формирани правописни навици по отношение на често
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.
Редактира текст.
Създава в писмена форма (включително и в електронна форма):
– анотация;
– отговор на нравствен въпрос.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

1

2

3

БЕ като втори –
НИВО В1
1. Страдателен
залог
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Осмисля разликата в употребата на формите на
минало страдателно причастие от глагол в свършен и в несвършен вид.
Правилно употребява формите на страдателен
залог в основните глаголни времена: сегашно,
минало свършено и бъдеще.
Разграничава причастно-страдателните от възвратно-страдателните форми и ги използва умес
тно в писмената и устната реч.
Осмисля приликите/разликите между формите
и употребата на страдателен залог в българския
език и подобни форми в езика на съответната
страна.

1
2. Притежателни
местоимения

2

3

Автоматизира словоредните особености на пълните и кратките форми на притежателните местоимения.
Спазва правилата за членуване в именните съчетания с кратки форми на притежателни местоимения (чантата ми; новата ми хубава чанта).
Спазва правилата за членуване на пълните форми на притежателните местоимения.
Употребява правилно формите на въпросителните местоимения за притежател.
Използва правилно формите на притежателните
местоимения в писмената и устната реч.
Осмисля приликите/разликите между езиковите
форми за притежание в българския език и в езика
на съответната страна.

3. Изразяване на
минало действие –
минало свършено
и минало неопределено време

Осмисля разликата в значението на минало свършено и минало неопределено време.
Осмисля значенията на минало неопределено
време за изразяване на: а) минало действие с резултат в момента на говорене; б) общ факт.
Усвоява словоредните особености на формите
за минало неопределено време на възвратните
глаголи.
Трансформира пряка реч (в минало свършено
време) в непряка реч (в минало неопределено
време).
Осмисля приликите/разликите в глаголните форми при изразяване на минало действие в българския език и в езика на съответната страна.

4. Относителни
местоимения и наречия – обобщение

Автоматизира употребата на формите на относителните наречия за време, място, начин, количество и степен.
Трансформира сложни изречения (със съюзни
думи – относителни местоимения) в прости изречения (със сегашни деятелни причастия) и обратно.
Свързва прости изречения в сложни съставни с
подходящи относителни местоимения и наречия
като съюзни думи.
Осмисля приликите/разликите между формите и
употребата на относителни местоимения и наречия в българския език и подобни форми в езика
на съответната страна.

БЕ

Разпознава интервю, репортаж и информационна бележка като медийни текстове.
Извлича и синтезира информация от медийни
текстове.

5. Текстът в масовата комуникация
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6. Художествен
текст

Търси, извлича, подбира, анализира информация от художествен текст (на хартиен и на електронен носител) за изпълнение на определена
комуникативна задача.

7. Думата като лексикално средство в
текста

Разпознава неутрална и експресивна лексика в
текст. Използва различни източници, включително на електронен носител, за обогатяване на речника с нови думи и с нови значения на познати
думи.

неутрална
лексика
експресивна лексика

8. Думата в речниковия състав на
българския език

Разпознава домашни думи и чужди думи (чуждици и заемки).
Умее да прави справка с речник на чуждите
думи.

речников
състав
на езика
домашни
думи
чужди думи
(чуждици и
заемки)

9. Звукови промени в думата

Обяснява случаи на несъответствие между изговор и правопис.
Изговаря и пише домашни и чужди думи според
правоговорните и правописните правила.

10. Съвместна
употреба на глаголни времена

Умее да използва съвместно подходящи глаголни времена в речевата практика.

11. Наклонение на
глагола. Преизказни глаголни форми

Познава спецификата на наклонението като начин за изразяване на отношение на говорещото
лице към глаголното действие.
Осмисля разликата в значенията на изявителното
и повелителното наклонение.
Разпознава преизказни глаголни форми в текст.

наклонение
на глагола
изявително
наклонение
повелително наклонение
преизказни
глаголни
форми

12. Съставно
сказуемо

Разпознава съставно сказуемо в изречение.
Правилно образува и използва съставно сказуемо в речевата практика.

съставно
сказуемо

13. Обособени
части в простото
изречение

Разпознава обособени части в изречението: прилагателни и причастни изрази.
Употребява синонимни варианти на обособените
изрази с прилагателни и причастия.
Прилага пунктуационните правила при употреба
на обособени части.

обособени
части
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14. Сложно съставно и сложно
смесено изречение

Разпознава сложно съставно изречение.
Разпознава главно и подчинено изречение в
сложното съставно изречение.
Уместно използва сложни съставни изречения в
речевата практика.
Разпознава съчинителните и подчинителните
връзки в сложното смесено изречение.

сложно
съставно
изречение
главно и
подчинено
изречение
сложно
смесено
изречение

15. Пряко, непряко
и полупряко предаване на чужда реч

Познава правилата за пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч в текст.

цитат полупряка реч

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК сe предвижда работа върху следните теми:
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови
понятия

Дискусия

дискусия
Ориентира се в темата на дискусията.
Участва в дискусия, като организира логически и аргументирано изказванията си; умее да оспори мнение,
като проявява толерантност и учтивост към събеседниците.
Спазва правоговорните изисквания; съобразява интонацията и силата на гласа си с конкретната речева
ситуация.
Поставя логическото ударение на подходящите места.

Редактиране
на текст

Познава и използва различни начини за редактиране
на текст, за да постигне правилност и уместност на
изказа.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

Отговор на
нравствен
въпрос

Създава устен текст, в който тълкува, коментира, анализира същността на нравствен въпрос, за да аргументира собствена позиция във връзка с проблема.
Съставя план на текста.
Спазва изучените правоговорни правила.

Анотация

Познава същността на анотацията като вид текст.
aнотация
Умее да създава анотация на книга, филм, представление и др. (включително в електронна форма).
Спазва изучените книжовни езикови правила.

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА в VII клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на часовете между
компонентите Български език и Литература, както и между модулите в компонента
Български език е по преценка на преподавателите.
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Приложение № 2 към т. 2
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА VII КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по литература в VII клас е насочено към овладяване на диференцирани знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на
литературни и социокултурни компетентности на ученика. В сравнение с VI клас съотношението между задължителните за изучаване литературни творби от български
и от чужди автори е подчертано различно. Тъй като със VII клас завършва основната образователна степен, акцентът е върху българската литература, като избраните
от нея текстове водят интензивен и нерядко напрегнат диалог помежду си. С други
думи, тук културното многообразие и разноречие се представя като вътрешно, в
рамките на националната култура.
Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с разчитането на художествените произведения като интерпретиращи от различни
гледни точки норми, ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната
епоха. Очакваните резултати в тази област са свързани и с отношенията автор –
текст – читател, като фокусът е ориентиран към оценъчните умения на изграждащия
се автономен читател.
Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани
с разчитането на изображения на света и човека в различни като културен произход
и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им структура и с тълкуване
на езиково специфичните им послания. Литературните компетентности може да се
изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки
текстове по избор на учителя.
Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч както откъм смисловата, така и откъм действената ѝ страна, а също и с уменията за културно изразяване и творчество,
за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика, развивани чрез
обогатяване на жанровия репертоар на създаваните от учениците речеви продукти.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1

2

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Различава основни ценности и норми на етническата национална общност и на гражданската национална общност.
Съпоставя свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата национална общност човек и оценява значенията им в
съответния социокултурен контекст.
Идентифицира интерпретирани в литературни текстове проблеми и конфликти, свързва примери за такива проблеми и конфликти с лични идеи, за да обоснове лична гледна точка.
Разпознава по откъс от изучено произведение неговия автор и
(заглавието на) самото произведение.
Свързва имена на герои от изучено произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението.
Свързва изучено произведение с името на автора, с жанра и с
имена на герои от произведението.
Свързва изучено произведение с интерпретирани в него мотиви.
Определя начини, по които (откъс от) конкретен литературен
текст въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от
художествения изказ.

ЛИТЕРАТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Различава и тълкува в изучавани повествователни литературни
текстове действията и развитието на героите в сюжета.
Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, състояния на героя.
Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на
разказа и тълкува изучавани разкази съобразно конкретните
проявления на жанра.
Познава значението на понятията повест, ода, елегия, балада и
разпознава техни жанрови характеристики.
Тълкува (откъси от) изучавана повест, ода, елегия, балада съоб
разно конкретните проявления на жанра.
Познава значението на понятията композиция, лирически говорител, лирически герой и обяснява техните функции за изграждането на образа на човека и света в изучавани литературни
текстове.
Обяснява значението на сюжета в повествователни текстове.
Подрежда събитията от фабулата на изучавано произведение
според сюжета му.
Тълкува смисъла на изречение от изучаван дълъг повествователен текст в повествователния контекст.

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за
описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.
Спазва книжовни езикови правила.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Нови
понятия

1

2

3

І. Българинът във възрожденския свят
І.1. „Стани, стани, юнак
балкански“ и „Вятър ечи,
Балкан стене“ (Д. Чинтулов)

Различава основни ценности и норми на българина във възрожденския свят.
Обяснява функциите на лирическия говорител за изграждането на образа на възрожденския свят в „Стани, стани, юнак балкански“ и във „Вятър ечи, Балкан стене“.

І.2. „На прощаване в 1868 Познава значението на понятието лирически лирически
г.“ (Хр. Ботев)
герой.
герой
Различава и тълкува в „На прощаване в
1868 г.“ преживявания, настроения, състояния на героя.
Обяснява функциите на лирическия герой в
„На прощаване в 1868 г.“ за изграждане на
идеята за свободата като висша ценност.
І.3. Из „Немили-недраги“
(Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X
глава, епилог.

Познава значението на понятието повест и повест
разпознава нейни жанрови характеристики,
проявени в „Немили-недраги“.
Различава и тълкува в откъсите от „Немили-недраги“ действията и развитието на героите в сюжета.
Обяснява функциите на предметната обстановка за изграждане на образа на българския
хъш в откъсите от „Немили-недраги“.

І.4. „Една българка“ (Ив.
Вазов)

Познава значението на понятието компози- композиция.
ция
Обяснява отношенията между началото и
края на разказа „Една българка“ и оценява
значението им за завършеността на текста.
Обяснява значението на сюжета в разказа
„Една българка“.
Различава и тълкува в „Една българка“ действията и развитието на героите в сюжета.

І.5. „Опълченците на
Шипка“ (Ив. Вазов)

Познава значението на понятието ода и раз- ода
познава нейни жанрови характеристики, проявени в „Опълченците на Шипка“.
Различава и тълкува в „Опълченците на Шипка“ преживявания, настроения, състояния на
героите.

І.6. „Българският език“
(Ив. Вазов)

Разпознава жанрови характеристики на одата, проявени в „Българският език“. Различава
и тълкува в „Българският език“ преживявания, настроения, състояния на лирическия
говорител.
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1

2

3

ІІ. Човекът в обществото
– норми, ценности и конфликти

Различава и тълкува в откъса от „До Чикаго
и назад“ и в „Бай Ганьо пътува“ действията и
развитието на героите.
Разпознава и обяснява функциите на струкІІ.1. Из „До Чикаго и на- турни елементи на разказа в „Бай Ганьо пъзад“ (Ал. Константинов)
тува“.
– (откъсът от „Вие трябва Обяснява функциите на предметната обстада сте били на Пловдивновка за изграждането на образа на човека и
ското изложение и знаете света в откъса от „До Чикаго и назад“.
големия павилион?“ до
Идентифицира интерпретирани в откъса от
„На г. Айвазияна търго„До Чикаго и назад“ и в „Бай Ганьо пътува“
вията отиваше твърде зле, проблеми и конфликти.
според думите му, но той
имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“
в последните два месеца,
септември и октомври,
когато след летния сезон
по-заможните американци
ще посетят изложението.“); Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един
съвременен българин“:
„Бай Ганьо пътува“
(Ал. Константинов)
ІІ.2. „Неразделни“ (Пенчо Познава значението на понятието балада и балада
Славейков)
разпознава нейни жанрови характеристики,
проявени в „Неразделни“.
Различава и тълкува в „Неразделни“ преживявания, настроения, състояния на героя.
ІІ.3. „Заточеници“ (Пейо
Яворов)

Познава значението на понятието елегия и елегия
разпознава нейни жанрови характеристики,
проявени в „Заточеници“.
Различава и тълкува в „Заточеници“ преживявания, настроения, състояния на героите.
Обяснява функциите на лирическите герои в
„Заточеници“ за смисловото изграждане на
текста.

ІІ.4. „По жътва“ (Елин
Пелин)

Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа „По жътва“ и ги
тълкува съобразно конкретните проявления
на жанра.
Обяснява отношенията между началото и
края на разказа „По жътва“ и оценява значението им за завършеността на текста.
Различава и тълкува в „По жътва“ действията
на героите.
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1

2

ІІ.5. „По жицата“ (Й.
Йовков)

3

Разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа „По жицата“ и ги
тълкува съобразно конкретните проявления
на жанра.
Обяснява отношенията между началото и
края на разказа „По жицата“ и оценява значението им за завършеността на текста.
Различава и тълкува в „По жицата“ действията на героите.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвижда работа върху следната тема:
Тема
Описание на
предметна
обстановка в
художествен
текст

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Създава в устна форма описание на предметна обстановка
в художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непос
редственото общуване с художественото описание.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическото ударение на подходящо място.

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА в VII клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на часовете между
компонентите Български език и Литература, както и между модулите в компонента
Български език е по преценка на преподавателите.

14

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
I. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО
ПОМАГАЛО
1. СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
С ОГЛЕД НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЛ ЗА 7. КЛАС
Учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по
български език, създаден от авторски колектив в състав Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Болисов и Весела Михайлова, е създадено в съответствие с основната цел, която си поставя съвременното българско образование – да се развиват и
усъвършенстват ключовите компетентности на ученика. Съдържанието, заложено в
помагалото, отговаря на Държавните стандарти за учебно съдържание преди всичко
със своята целенасоченост към формиране на комуникативната компетентност на
учениците. В учебната програма тези компетентности са формулирани по следния
начин:
1. умения за общуване на чужди езици;
2. дигитална компетентност;
3. умения за учене;
4. социални и граждански компетентности;
5. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
Както става ясно от текстовете, конкретизиращи всяка от тези компетентности
в приложената към програмата таблица, философията на нормативните документи,
свързани с изучаването на български език, а в съответствие с тях – философията в
цялата поредица от учебници и помагала на издателство „Просвета“ и в частност в
настоящото помагало, издигат като приоритет формирането, развиването и усъвършенстването на способностите на ученика за учене, мислене, търсене на информация, успешна комуникация, адекватно себепредставяне и т.н. Като се има предвид,
че 7. клас е завършващ за образователната степен основно образование и че учениците ще полагат изпит за Национално външно оценяване, помагалото е създадено с
грижата да бъде адекватно средство за успешно финализиране на основното образование на учениците и за постигане на максимално високи резултати на изпита за
НВО.
Компетентностите, които формира обучението по български език, са обвързани
най-вече с успешната комуникация на ученика (напр. създаване на цялостно изказване – отговор на нравствен въпрос; представяне на собствена гледна точка; защита на
лично мнение и толерантно изслушване на чуждо мнение в хода на дискусия; умения
за работа в екип; за осъществяване на контакти и т.н.). Ето защо учебната програма,
а в съответствие с нея – и помагалото, предвиждат такова учебно съдържание, което
би осигурило формирането на зададените от целите на обучението компетентности.
При създаването на помагалото авторският екип е воден от разбирането, че основниият недостатък на досегашната практика в съвременното българско образова-
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ние като цяло и по отношение на изучаването на учебния предмет български език в
средното училище – в частност, е разминаването между заявеното желание за прагматизиране на обучението, от една страна, и следването на традиционния принцип
в прогимназиалния етап да се изучават в минимизиран вид отделните езиковедски
дисциплини, описващи различни равнища на езиковата система – фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и т.н. Именно този подход според нас е причина за
недостатъчната функционалност на обучението по български език. Негативно следствие от механичното пренасяне на академични знания в средното училище е репродуциране на наученото без достатъчен практически ефект за речевото развитие на
учениците.
Като се има предвид опитът, натрупан през последните десетилетия, белязани от
глобализацията в по-широк план и от методическите търсения в бързо променящия
се съвременен свят, учебната програма по български език, утвърдена през 2017 г.,
дава възможност за реална положителна промяна на обучението по български език
по посока на неговото прагматизиране. Програмата предвижда изучаването на основни езикови единици с акценти върху овладяването на правоговорни, правописни
и пунктуационни правила и върху формиране на умения за тяхното прилагане. Заложено е специално внимание да се отдели на следните важни с оглед на прагматиката
теми:
● Думата като лексикално средство в текста;
● Звукови промени в думата;
● Наклонение на глагола;
● Преизказни глаголни форми;
● Съвместна употреба на глаголните времена;
● Обособени части в простото изречение;
● Сложно съставно изречение;
● Сложно смесено изречение;
● Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч: цитат, полупряка реч.
Важна характеристика на учебната програма, с която е съобразено помагалото,
e нейната насоченост към формирането и развиването на комуникативните компетентности на учениците, т.е. предпоставена е практическа работа, чрез която да се
усъвършенстват уменията за възприемане и създаване на текстове от различни сфери на общуването.
По отношение на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в 7. клас помагалото, следвайки духа на програмата, предлага методически
възможности за усъвършенстване на уменията за:
● извличане и обработване на информация от медиен текст;
● адекватно възприемане на медиен и на художествен текст;
● успешно участие в дискусия;
● редактиране на текст;
● възприемане и създаване на текст анотация;
● създаване на текст – отговор на нравствен въпрос.
Помагалото следва стремежа на учебната програма по БЕЛ за 7. клас в обучението да се поставят основите на системното изучаване на българския език в плана на парадигматиката и на синтагматиката. 7. клас е завършващ за основния
образователен етап и е съвсем естествено именно в този клас да завърши в основни
линии изучаването на класическите езиковедски дисциплини – фонетика, лексиколо-
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гия, морфология и синтаксис, както и да се затвърдят началните познания в област
та на относително по-новите за българското училище филологически дисциплини,
свързани с езиковата комуникация – социолингвистика, текстова лингвистика и т.н.
В помагалото са разработени всички посочени в програмата теми. В него са реализирани и някои иновационни стъпки, което може да се види отчетливо в начина,
по който са обособени и вътрешно композирани отделните раздели.
2. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА ПОМАГАЛОТО С ОГЛЕД НА
АВТОРСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Водещи идеи
Както вече беше казано, авторската концепция, заложена в помагалото, е подчинена основно на разбирането, че в обучението по български език трябва да се
развива комуникативната компетентност на учениците. Учебната програма в
последните десетилетия беше претоварена с теми, свързани със системата на езика
– факт, който влиза в известно противоречие с идеята за комуникативна насоченост
на обучението. Това налага да продължат усилията в търсенето на решения за постигане на ефективност в тази посока. За целта при създаването на помагалото е:
– обособен блок от уроци за рецепция и продуциране на текстове в предвидените от програмата жанрове (I раздел);
– следван стремежът изучаваните по програма езикови единици и явления да бъдат представени през текста като основна комуникативна единица – за целта
задачите върху всяка тема са обвързани с основен текст, като съзнателно са използвани различни по своите жанрови характеристики текстове от различни комуникативни сфери;
– изработена система от илюстрации, които подкрепят семантично предвидената за усвояване лингвистична информация и облекчават възприемането и осмислянето ѝ въпреки абстрактния ѝ характер. Съществена част от илюстрациите е подчинена именно на целта да направи по-лесно достъпна лингвистичната информация.
Чрез семантичните илюстрации лесно може да бъдат осмислени например такива
понятия като: наклонение на глагола, глаголни форми за преизказване, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение и т.н.
Основни раздели в помагалото
Учебното съдържание е разработено в 24 урока, разпределени в четири раздела:
– I раздел: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО
– II раздел: ДУМИТЕ – ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОПИС
– III раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА
– IV раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО
В I раздел съзнателно са включени темите от учебната програма, които пряко
кореспондират с основната цел на обучението по български език – формиране и развиване на умения за възприемане и създаване на текст. В този раздел се затвърдяват,
надграждат и обобщават знанията на учениците за дискурса и за понятията:
● речева ситуация;
● цел на общуването;
● предмет на общуването;
● тема на текста;
● условия на общуването;
● участници в общуването.
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Надграждат се знанията за сферите, в които се осъществява речевото общуване,
и за особеностите на текстовете от тези сфери – след като в 6. клас е представена
сферата на научното общуване, в 7. клас акцентът се поставя върху медийната и
естетическата сфера. Сериозен акцент в уроците от раздела и в това помагало (както
и в тези за 5. и 6. клас от поредицата) е поставен върху езиковото означаване на
елементите на речевата ситуация в текст и върху изясняването на понятията тема
и подтема на текста, ключови думи и т.н. В духа на стандартите и на програмата в
този раздел са представени и теми, чрез които се цели да се усъвършенстват уменията на учениците да извличат информация от текст – в 7. клас прицел на вниманието
с оглед формирането на това умение е медийният текст. С особено старание са създадени уроците, свързани с усъвършенстването на уменията на учениците сами да
продуцират текстове по зададени параметри. В 7. клас на фокус в това отношение
са отговорът на житейски въпрос, дискусията и анотацията. Във всеки от уроците, свързани с тези теми, стъпка по стъпка се проследява какво трябва да направи
ученикът, за да анализира пълноценно даден текст и сам да създаде успешен текст.
Казано с други думи, уроците от този раздел са структурирани така, че да развиват
и аналитичните, и креативните способности на учениците.
II, III и IV раздел разработват темите от системноезиковия курс.
Във II раздел са съчетани теми от лексикологията и теми, свързани с правописната норма, основана на знания по фонетика и морфематика. Този избор е обусловен от разбирането, че в 7. клас учениците трябва да затвърдят своите правописни
умения и навици. Тъй като основен принцип в българския правопис е морфемният
принцип, целесъобразно е звуковите промени да се разглеждат на равнище морфема
и дума. В този раздел са включени и темите по лексикология, чрез които на учениците се дава възможност да осмислят по практически път двойствената същност на
думата като знак, който може да се разглежда в плана на изразяването и в плана
на значението. Предвидено е и да се формира съзнанието за диференцирането на
лексиката в зависимост от сферата на употребата ѝ, както и от гледна точка на историческия развой на езика и на промените в социокултурния контекст, съпътстващи
общественото развитие.
В III раздел са обединени предвидените по програма теми по морфология, свързани основно с глаголната категория наклонение и със системите от глаголни форми
за време и наклонение в текст. Акцентите, които поставя програмата, предпоставят
глаголните форми за различните наклонения и преизказните глаголни форми да се изучават в подчертано практически план. Работата по тези теми е пряко насочена към
овладяването на умения за успешно справяне с дидактическите задачи, които се поставят към текста за преразказ от ІІ модул на изпита за Националното външно оценяване.
В IV раздел е поставен акцент върху предвидените от програмата понятия, свързани с изучаването на синтаксис на простото и сложното изречение, като тези понятия в голяма степен са обвързани с изученото до този момент по синтаксис в пред
ходните класове. И в това помагало продължаваме да спазваме основния принцип,
приет в поредицата при представянето на знанията по синтаксис – да се следва логиката на самата езикова система, която се свежда до разбирането, че синтактичните
позиции се запълват с думи от определени класове, притежаващи точно определен
набор от граматични признаци, както и със словосъчетания и цели изречения, съответстващи на тези думи по функция.
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II. СТРУКТУРА НА УРОКА В УЧЕБНОТО
ПОМАГАЛО
Структурно-композиционното изграждане на отделните уроци в настоящото помагало е функционално. Уроците са разположени предимно на два разтвора.
Първият разтвор представя лингвистичната информация по съответната тема, а вторият е с практическа насоченост и съдържа задачи, проверяващи степента на усво
еност на предвидените по програма знания и умения. Разполагането на информацията също е подчинено на стремежа да се постигне максимално добра четивност на
текста и лингвистичната информация да бъде възприета лесно и адекватно. Авторите
изхождат от разбирането, че в съвременния свят все повече доминира визуалната
информация, кодирана в разнообразни формати, различни от традиционния прав
текст. Наред с това основание за избрания подход е и убеждението, че четивната
грамотност на съвременния човек е свързана с извличане, обобщаване, осмисляне и
оценяване на визуално поднесена информация, което предполага целенасочено обучение. В подкрепа на казаното ще приведем дефиницията на четивната грамотност,
използвана в изследването по четене от 2012 г., проведено от ЦКОКО, в което се
приема, че четивната грамотност е „мрежа от умения, придобити в резултат на системно формално обучение, но и в резултат от неформално учене, които позволяват
на индивида да борави с информацията от писмени текстове в различни графични
разновидности, за да взема информирани решения, да формира собствено независимо мнение и да развива креативността си в личен и обществен план“.
Основно предимство на избрания подход при поднасянето на научното съдържание и свързаните с него задачи е това, че:
● е избегнато многословието – информацията е представена не чрез традиционното описване на езиковите единици и явления в класическия прав текст, а чрез прекъснат текст, в който чрез таблици, схеми и алгоритми за работа се визуализира и
обяснява научната информация;
● са търсени възможности да бъдат избегнати абстрактните и в много случаи неясни и противоречиви, традиционни дефиниции и вместо тях учениците да получат
лесни за прилагане инструкции, които да подпомогнат осмислянето на предвидените
от програмата знания и овладяването на умения за:
- разпознаване на различни езикови единици;
- езиков анализ;
- прилагане на получените знания и умения при решаването на задачи, изискващи
проява на креативност;
● последователно е проведен принципът проявлението на изучаваните езикови
единици и явления да бъде демонстрирано в текст, като за целта към всеки урок е
включен основен текст за четене, върху който са поставени конкретни задачи – за
четене с разбиране и свързани със съответното изучавано езиково явление;
● графичният дизайн и системата от илюстрации са функционални и в значителна
степен подпомагат възприемането на информацията.
Всеки урок започва с кратък преговор на изучени понятия, чието актуализиране
е важно за осмислянето на новата информация. Преговорът, новите знания, както и
допълнителната информация, съпътстваща всяка от темите, са обозначени със съответните иконки, включени в една обща система и представени в Пътеводителя в
началото на учебника. Това позволява учениците лесно да се ориентират в съдържанието на урока. Принципите на разполагането на информацията във всеки раздел ще
бъдат по-подробно обяснени при представянето на отделните уроци.
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Към урочните статии е изведена най-вече полезна за практическите умения на
учениците информация, която е разпределена в рубриките Важна информация или
полезно правило, Допълнителна полезна информация и Любопитно.
Към всеки урок има дял, включващ основен текст и задачи към него (по модела
на І модул от теста за НВО).
Задачите предвиждат:
● упражнения за анализ и разпознаване – при всеки урок тези задачи са съоб
разени с заложените в него понятия (обикновено се анализират текстове, в които се
разпознават понятията, изучени в съответния урок);
● упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри (ситуативни
или езикови);
● упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни
текстове;
● упражнения за извличане на информация.

ІІІ. СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА
ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ
НАСОКИ ПО РАЗДЕЛИ
I РАЗДЕЛ: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО
Уроците в този раздел са прицелени към създаването и рецепцията на текстове
в определен дискурс. Тези текстове имат преди всичко публичен характер. Такава насоченост предполага фактът, че 7. клас завършва основното образование на
учениците. Уроците трябва да укрепват уменията им да се изявяват в публичното
пространство – да отстояват свое мнение в дискусии; да умеят да направят анотация
на книга, да информират за някакво събитие; да планират собствените си текстове
и да правят план на чужди текстове; да създават текстове, в които предлагат свои
разсъждения по нравствени въпроси, и т.н.
В настоящото помагало акцентът отново, както и в 5. и 6. клас, е поставен върху
езиковата реализация на текста в комуникацията. Именно това намерение определя
логиката на разполагане на информацията в урочните статии, включени в раздела.
Принцип на структурирането на тези уроци е на един разтвор да бъдат представени
социокултурните аспекти на конкретните теми и езиковите особености при означаване на съответните елементи на текста, а на следващ разтвор да са разположени
един или повече съобразени със съответната тема текстове, с които са обвързани
по-голямата част от задачите, предназначени за осмисляне на предвидените от Прог
рамата знания и за формирането на определени комуникативни компетентности. Акцентът при усвояването на темите от този раздел безспорно трябва да падне върху
практическата работа, свързана с анализ на текстове от различни комуникативни
сфери и извличане на информация от тях, както и с успешно продуциране на текстове. Казано с други думи – именно това са темите от Учебната програма, които са
пряко насочени към повишаването на равнището на функционалната грамотност на
учениците.

20

Уроците от този раздел съзнателно са изведени в началото на помагалото. Това
решение на авторите е продиктувано от разбирането, че е уместно още в началото
на учебната година учениците да се запознаят с особеностите на медийните и на
художествените текстове, както и с предвидените за усвояване прагматично важни
теми: план на текста; редактиране на текст; дискусия; отговор на нравствен въпрос;
анотация. Поставянето на началото на работата върху тези теми би позволило в течение на цялата учебна година методично да се работи по тях с цел постепенното
усъвършенстване на практическите умения на учениците.
Разбира се, по преценка на учителя върху уроците от този раздел може да се
работи и в края на учебната година – така, както предполага логиката, следвана в
Учебната програма.

ІІ РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ – ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОПИС
В този раздел са съчетани теми от морфематиката, фонетиката, лексикологията и
правописната норма. Основания за това дава същността на думата като двустранна
знакова единица. Акцентът в уроците пада върху двете страни на думата – морфематичната и лексикосемантичната. Избраният комплексен подход, обединяващ знания
по фонетика, морфематика и лексикология, както и знания за звуковите промени
в думите и произтичащите от това правописни проблеми, има добра практическа
приложимост. В хода на работата е важно да се актуализират ключовите за темите в
раздела понятия, като дума и форма на думата; сродни думи; синоними, омоними,
антоними, многозначност и т.н.
С оглед на финализирането на началната представа на учениците за лексикалната система на езика ключови понятия в този раздел са активен и пасивен речник; домашни и чужди думи. Важно е при изясняването на тези понятия да се
разграничат понятията заемки и чуждици. В урока, посветен на темата „Думата
в речниковия състав на българския език“, са приведени множество красноречиви
и интересни примери, позволяващи да се постигне основната цел, която учителят
трябва да си постави при преподаването на темата – учениците да стигнат до разбирането, че езикът не е застинала система, а непрекъснато се променя, при което
в процеса на общественото развитие едни думи отмират, а други интензивно нав
лизат в него.
Към уроците „Думата като лексикално средство в текста“ и „Думата в речниковия състав на българския език“ предлагаме в обобщен вид инструкции и допълнителни задачи, които учителят би могъл да представи на своите ученици с цел да
предотврати допускането на лексикални грешки в текстовете им и да подпомогне
подготовката им за НВО.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДУМАТА КАТО
ЛЕКСИКАЛНО СРЕДСТВО В ТЕКСТА
● Да се познават значенията на думите и техните смислови оттенъци.
● Да се владеят правилата за лексикална съчетаемост.
● Думите да се подбират в съответствие със стилистичната принадлежност на
текста.
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ВАЖНО!
Когато не знаеш значението на определена дума, провери в тълковен речник, издаден през последните 10 години (такива има вече и в интернет). В по-стари издания
може да липсва значението, което те интересува, или пък някое от значенията на
дадената дума да е претърпяло промяна.
Когато се колебаеш дали е правилно да употребиш дадена дума, най-напред провери какво значи тя, в тълковен речник. Така ще избегнеш опасността да употребиш
вместо думата, която искаш, неин пароним и да станеш за смях. Например: Индийците
(вм. индианците) са местното население, заварено от европейците в Новия свят.
Когато подбираш думите в изказването си, спазвай установения обичай и се стреми употребата на думите да не звучи на слушателя странно, някак не на български.
Например: Иван проявява крайна (вм. висока) отговорност към работата си или
още по-добре: Иван е високоотговорен в работата си.
Старай се да не попаднеш в капана на тавтологията и да използваш словосъчетания, чиито елементи са смислови повторения като: безплатен подарък, реална
действителност. Или пък: Имам много силна интуиция, да не говорим за шестото чувство.Тавтологията обременява текста с ненужни елементи, прави го неикономичен и намалява информативната му стойност.
Когато говориш и пишеш, внимавай да не използваш словосъчетания, в които
думите взаимно се изключват по смисъл: ангелска злоба, възрастни деца.
(Това се допуска най-вече в сферата на художествената литература, но винаги е
подчинено на определена художествена цел, а в стилистиката, както ти е известно,
се нарича оксиморон.)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ
Напиши липсващите във всеки текст думи. На всяко празно място поставяй само
по една дума в съответствие с правилата на смисъла, граматиката и лексикалната
съчетаемост в българския книжовен език.
Текст 1
Велосипедът, наричан в България и просто _____________, е двуколесно превозно средство, задвижвано от мускулната ____________ на човека с помощта на педали. Макар че най-разпространеният вариант е с __________ колела, съществуват и
велосипеди с едно, три и четири _____________.
Човек, който кара велосипед, се нарича ____________________ или колоездач.
Днес в света има над един милиард велосипеди, което прави колелото най-масовото
__________________ средство. Първите велосипеди виждат бял ______________ в
Европа още през 18. – 19. век. Те са много по-различни от ___________________ на
външен вид, но в основата са същите – рама, свързваща две колела, ____________
за управление, седалка и педали за __________________. Впоследствие се появяват верига, спирачки, скорости и най-различни други ______________________.
Съвременните велосипеди може да бъдат разделени на много групи според различни критерии. В много градове по света съществуват ____________________, предназначени само за велосипедисти, ________________обикновено са разположени в
най-дясната част _____________________ автомобилното платно и имат специално
обозначение. Напоследък ________________ практика в някои по-големи градове за
създаване на велопаркове, където се паркират ____________________ за ограничен
период от време.
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Текст 2
През 2004 г. регистрираните автомобили в _____________ са 620 милиона. През
2008 г. техният брой вече е скочил на 800 _____________. Въпреки това и до ден
_____________има шофьори, които не слагат предпазни колани _____________ ги
поставят само _____________ видят контролни органи по пътищата. _____________
хора обикновено се оправдават, че коланът _____________ дрехите им или им
пристяга корема. Други пък _____________, че коланът може да ги удуши при
_____________, затова те разчитат на въздушната възглавница _____________ основно средство за предпазване от наранявания и _____________ край.
Специалистите категорично опровергават всички тези мнения с _____________.
Много водачи не си слагат предпазните колани при шофиране в _____________ условия, защото смятат, че скоростта е ниска. _____________ всички те грешат. При
удар със _____________ 50 км/ч предстои сблъсък с предното _____________ и волана, който по сила се _____________ на удар при скок от третия _____________.
Въздушната възглавница ще омекоти удара, но _____________ и нараняванията. А
при такава скорост предпазният колан _____________ всевъзможни контузии.
Уроците в раздела са разработени с оглед на разбирането, че в 7. клас учениците
трябва окончателно да затвърдят правописните си умения и навици. Като се има
предвид, че основен принцип в българския правопис е морфематичният, целесъоб
разно е да продължи въведеният още в 5. клас модел, при който звуковите промени
се разглеждат на равнище морфема и дума. Важно е учениците да затвърдят разбирането си, че правописните проблеми в българските думи най-често се появяват на
морфемна граница (при съгласните) и в слаба позиция – когато гласните звукове не
са под ударение. Това би ги мотивирало да прилагат уменията си за морфемен анализ
с цел проверка на правописа.
При затвърдяването на уменията на учениците за морфемен анализ е важно те да
бъдат приучени да следват предложения в учебника алгоритъм, т.е. да откриват пос
ледователно, правейки съответните проверки, корена, представката (или представките), определителния член и окончанието (ако ги има) и едва накрая – наставката
(или наставките). Откриването и определянето на наставките в думите в най-голяма
степен затруднява учениците, тъй като в много случаи вследствие на историческия
развой на езика те се проявяват в различни варианти. Ето защо на този етап от обучението им от седмокласниците не бива да се изисква стриктното разчленяване на
наставките в думи, в които те са повече от една.
В 7. клас с оглед на по-високата степен на развитост на абстрактното мислене на
учениците може да се обърне внимание на случаи, в които корен да думата се проявява в различни варианти в нейни форми или в други сродни думи. Добре е учителят
да подпомогне учениците при морфемния анализ на думи с такива корени (например
-пир-, -пор-, -пр- в сродните думи спирам, опора, подпра или -град- и -гражд- в
сродните думи градски и гражданин), за да преодолеят те своята несигурност, когато решават подобни задачи самостоятелно.
Известни затруднения учениците може да изпитат и при осмислянето и разграничаването на явленията омонимия и многозначност. Препоръчително е в процеса на
работата учителят да използва максимално чисти и ясни примери, за да се избегнат
колебания и грешки.
Предлагаме допълнителна разработка, свързана с някои по-сложни правописни
казуси, която би била полезна за повишаване на равнището на грамотността на учениците, както и за успешната им подготовка за НВО.
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ПРАВОПИСНИ ЯВЛЕНИЯ И ОТДЕЛНИ ДУМИ,
ПРИ КОИТО ЧЕСТО СЕ ГРЕШИ
ДУМИ С ПРЕДСТАВКИ О- И УЗа съжаление, няма правило, което да позволява да се реши кои думи са с представка о- и кои – с представка у-. Затова по-долу вижте списък на по-често употребявани думи с представки о- и у-, при които често се допускат грешки.
Думи с представка у-

Думи с представка о-

убедя, убеждение

обожествявам

увелича, увеличение

огорчавам, огорчение

увенчавам

одухотворя

увехна

олекотявам

увия, увивам

омаловажавам

угрижа се

омаломощавам

удава ми се

опустошавам

удивя, удивление

оприличавам

уединявам се

оредявам

узаконя се

орязвам

улуча

освещавам

унасям (унес)

осмелявам се

унищожа

осмивам (правя някого за смях)

умърлуша се, умърлушен

осмислям

усещам, усещане (усет)

осуетявам

унаследя

отчуждение

упълномощя

оцелявам

услаждам се

ощастливя

усмихвам се

ощипя

учудя
уцеля
Винаги когато се колебаете за думи с начално о- или у-, търсете думата в Офици
ален правописен речник на българския език.
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ГЛАГОЛИ С ПРОМЕНЛИВО Я
Много често се греши при глаголите, съдържащи променливо Я. Във формите
им на -л, -н и -т в мн.ч. -Я- преминава в -Е-, защото се намира пред сричка, съдържаща -И.
Списък на част от глаголите с променливо Я
Глагол с променливо Я

Форми на -л, -н, -т
с -я-

Форми на -л, -н, -т за мн.ч.
с -е-

варя

варял, -а, -о

варели

видя (видение)

видял, -а, -о
видян, -а, -о

видели,
видени

вървя

вървял, -а, -о

вървели

димя

димял, -а, -о

димели

заподозра (подозрение)

заподозрял, -а, -о
заподозрян, -а, -о

заподозрели
заподозрени

изгоря

изгорял,-а, -о

изгорели

изпея

изпял, -а, -о
изпят, -а, -о

изпели
изпети

кипя

кипял, -а, -о

кипели

майсторя

майсторял, -а, -о

майсторели

надебелея

надебелял, -а, -о

надебелели

окъся

окъсял, -а, -о

окъсели

разпилея

разпилял, -а, -о
разпилян, -а, -о

разпилели
разпилени

смея се (смях)

смял се, -а, -о

смели се

спра

спрял, -а, -о
спрян, -а, -о

спрели
спрени

спя

спял, -а, -о

спели

топя

топял, -а, -о

топели

тълпя

тълпял, -а, -о

тълпели

търпя

търпял, -а, -о

търпели

успея

успял, -а, -о

успели

царя

царял, -а, -о

царели

шумя

шумял, -а, -о

шумели

За да разберете дали глаголът е с променливо Я, образувайте от него съществително или прилагателно – ако в корена на образуваната дума има -е-, глаголът е с
променливо Я: търпя, но търпение; вървя, но вървеж и др.
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СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА, ЗАВЪРШВАЩИ НА -ИИ
Съществителните имена, завършващи на -ий и -ия, образуват множествено число, завършващо на -ии:
Съществителни имена, завършващи
на -ий, -ия в ед.ч.

Съществителни имена, завършващи
на -ии в мн.ч.

гений

гении

критерий

критерии

стадий

стадии

сценарий

сценарии

съдия

съдии

чорбаджия

чорбаджии

вариация

вариации

алергия

алергии

комуникация

комуникации

лилия

лилии

партия

партии

привилегия

привилегии

серия

серии

сензация

сензации

статия

статии

фамилия

фамилии

хартия

хартии

БУКВОСЪЧЕТАНИЕ -ИЙЧаст от съществителните, завършващи на -ия, и названията на месеците на -ври
образуват прилагателни и съществителни с -ий- в средисловието:
Съществителни имена, завършващи
на -ия, -ври в ед.ч.

Средисловие с -ий-

артилерия

артилерИЙски

змия

змИЙски

Тракия

тракИЙски

Мизия

мизИЙски

Англия

англИЙски

Сирия 		

сирИЙски
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Индия

индИЙски

София

софИЙски

съдия 		

съдИЙски; съдИЙство

ловджия

ловджИЙски

мюфтия

мюфтИЙски, мюфтИЙство

хаджия

хаджИЙски

септември

септемврИЙски

октомври

октомврИЙски

ноември

ноемврИЙски

декември

декемврИЙски

ДУМИ НА -НИК
Някои думи на -ник са с едно -н-, а други се пишат с двойно -н- (-нн-).
- Ако в основата на думата ИМА -н-, при прибавяне на -ник се получава -нн-:
плеН + -ник → пленник
измеН-я + ник → изменник
смеН-я + ник → сменник
пустиН-я + ник → пустинник
сяНка + ник → сенник
племе (племеНа) + ник → племенник
семе (семеНа) + ник → семенник
- Ако в основата НЯМА -н-, при прибавяне на -ник се получава -н-:
посла-ние + ник → посланик
изгна-ние + ник → изгнаник
рожде-ние + ник → рожденик
трезв + ник → трезвеник
родство + ник → родственик
нашествие + ник → нашественик
гал-я + ник → галеник
По-особен е случаят с думите именик и именник.
Именик означава ‘който има имен ден’ – думата е образувана от име в ед.ч.:
име + ник → именик.
Именник означава – ‘списък с имена‘ – думата е образувана от формата за мн.ч.:
имена + ник → именник
СЪЧЕТАНИЕ -ЗСПише се, ако представката в думата завършва на -з-, а коренът започва със -с-:
из-скоча
из-стина
без-силен
без-смислен
раз-сея
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СЪЧЕТАНИЯ -ЕЯ, -ИЯ-/-ЕА-, -ИАВ думи от чужд произход в средисловие са допустими само буквосъчетания -еаи -иа-:
Азия → азиатски
гений → гениален
материя → материален
индустрия → индустриален
нотариус → нотариален
Помнете обаче изключенията: християнски, плеяда.
В домашни думи буквосъчетанията -ея- и -ия- са обичайни: пиявица, приятел,
влияние, деяние и мн. др. Помнете правописа на одеяло, одеяние, които са сродни
думи.
ДУМИ С ТРУДЕН ПРАВОПИС
РАСНА И РАСТА
Различавайте глаголите расна и раста и не ги смесвайте.
Когато в глагола има -н-, той е образуван от расна и никога не пишете и -т-:
по + расна,
из + расна,
на + расна,
раз + расна,
пре + расна и под.
Ако глаголът е произведен от раста с помощта на представки и наставката -ва-,
тогава са налице форми, завършващи на -ства-м:
по + раства-м,
из + раства-м,
на + раства-м,
раз + раства-м,
пре + раства-м и под.
ПОТИСНА
Думите потисна, потискам, потисник, потисничество, потиснически пишете, както се чуват.
ВЪСТАВАМ
Думите въстаник, въстание, въставам пишете, както се чуват.
КОРИГИРАМ
Думите коректор, корекция, коректив са с -е- в корена, докато глаголът е с -и-:
корИгирам.
ВЪПЛЪТЯ
Думите въплъщавам, въплъщение, въплътен имат корен плЪт-.
ПРЕПЯТСТВАМ
Думите препяТствие и препяТствам са с -т- в средата.
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СЪОРЪЖЕНИЕ
Думата сЪорЪжение е с две Ъ-та.
ВЪЗПИРАМ
Думата възпирам се пише без -с-.
Запомнете правописа и на:
- съжАлявам, съжАление (от жал);
- очАровам, разочАровам, очАрование (от чар);
- обЯсня, обЯснение (от ясен).
Запомнете, че юрист завършва на -т, но в производните юрисдикция, юрисконсулт, юриспруденция -т в средата на думата не се пише.
Запомнете, че се пише инженер и не се подвеждайте по правописа в англ.
engineer.
Запомнете правописа на глагола бомбаРдирам и на съществителното бомбаРдировка.
Запомнете правописа на безскрУпУлен.
ДУМИ С ДВЕ-/ДВО-/ДВУСред думите с първа съставка две-/дво-/дву- преобладават тези със съставка дву-.
Затова запомнете само тези, които са със съставка дво-:
Начална съставка ДВО-

Начална съставка ДВУ-

двоеточие

двугодишен

двоумя се, двоумение

двуетажен

двояк

двуезичен
двувластие
двувръх
двуглав
двукрил
двузначен
двуличен
двуостър

Запомнете – двегодишен и двугодишен са дублети.
НЕ КАТО ЧАСТИЦА И КАТО ПРЕДСТАВКА
НЕ е представка и се пише слято в следните случаи:
● ако образува дума с противоположно значение (и ако думата не е глагол):
весел – невесел
ясен – неясен
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смел – несмел
охота – неохота
видял – невидял
зрящ – незрящ
уверен – неуверен
знание – незнание
волно – неволно
● ако е налице единствено дума с не-:
невежа
невинен, невинност
невзрачен
неугледен
неустойка
незабавно
неизменно
● При думи, в които частицата НЕ е в състава на представката недо-:
недомислие, недохранвам, недовиждам, недоразвитост, недоразбран, недообразован.
Частицата за отрицание НЕ се пише отделно от следващата дума в следните случаи:
● при отрицателната форма на глаголите: не разбирам, не ходихме, не слязоха,
не искате;
● при отрицателните форми на деепричастията: не разбирайки, не искайки, не
мислейки;
● ако логическото ударение в изречението пада върху частицата за отрицание
(тогава е налице противопоставяне):
Не успелите, а посредствените са най-често хора с комплекси.
Тук ще бъдат принудени да дават обяснение не дошлите навреме, а закъснелите.

III РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА
Учебното съдържание, включено в този раздел, е важно с оглед създаването на
цялостна представа за граматичния строеж на българския език. Спецификата на уроците в раздела предполага в хода на урочната работа непрекъснато да се актуализират вече усвоени знания за глагола в частност и за граматиката на езика като цяло.
Знанията практически са обвързани с уменията за правилна и уместна употреба
на думите в текст, което съответства на комуникативната насоченост на учебника.
С такава цел са разработени и упражненията към всеки урок, в които се анализират,
редактират и продуцират речеви употреби на думите в контекст.
Уроците в раздела са разработени така, че като отправна точка към осмислянето
на глаголната категория наклонение се пристъпва, като се имат предвид знанията на
учениците за българския глагол, усвоени до този момент. Използването на формите
на различните наклонения и на глаголните форми за преизказване в уроците от този
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раздел е обвързано с комуникативните избори на говорещия. Приложеният езиковофункционален подход ще доведе до осмислянето на комуникативните избори в
речевата практика на самите ученици. Задачите към уроците в раздела са предназначени да подпомогнат усъвършенстването на речевия изказ на учениците с оглед
постигането на определени комуникативни цели.
Ключови теми по морфология в програмата за 7. клас и в ІІІ раздел от учебника са:
● наклонение на глагола;
● изявително наклонение;
● условно наклонение;
● повелително наклонение;
● преизказни глаголни форми.
Подборът на тези теми позволява към усвояването им да се приложи функционален подход, т.е. изучаването им да бъде не самоцелно, а с оглед на конкретната
речева практика на учениците и на стремежа да се постави началото на осъзнато
овладяване на граматичната норма.
Основната цел на уроците в раздела е да се осмислят понятията наклонение на
глагола и преизказни глаголни форми, като се обвържат с понятието „отношение
на говорещия към действието, означено с глагола сказуемо“.

IV РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО
Уроците в този раздел са насочени към надграждането на представата на учениците за строежа на българското изречение. Авторският колектив се ръководи от
следните ключови постановки:
● Конструкцията на изречението представлява набор от синтактични позиции,
които в потока на речта се запълват с думи от различни класове (с различни части
на речта).
● Синтактичните позиции (частите на изречението) в основната конструкция
на изречението са за сказуемо, подлог, пряко и непряко допълнение, обстоятелствено пояснение.
● Определението, независимо от това как е свързано с определяемото – чрез
съгласуване, чрез предлог или чрез прилагане, няма собствена синтактична позиция
в основната конструкция на изречението, а запълва някоя от снитактичните позиции
на подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение заедно с определяемото,
което пояснява. В този смисъл определението (и приложението) е второстепенна
част на изречението от по-нисш порядък в сравнение с допълнението и обстоятелственото пояснение, които са приглаголни членове.
● Колко и какви по вид ще бъдат синтактичните позиции в изречението, зависи
от глагола, който заема позицията на сказуемо. Именно глаголът, проявявайки
в потока на речта своята валентност, т.е. способността си да „отваря“ или да „не
отваря“ определени синтактични позиции, предопределя какво ще бъде по строеж
изречението. Ако например глаголът е безличен, тогава в изречението, в което той
запълва мястото на сказуемото, ще останат „блокирани“ позициите за подлог и допълнения и ще е възможно запълването единствено на позиции на обстоятелствено
пояснение.
● Всяка синтактична позиция се запълва със съответни части на речта в зависимост от техния набор от граматични признаци. Това прави възможно граматич-
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ното свързване на думите в речта. Така например позицията на сказуемо се запълва
от глагол, който участва в изречението с конкретна форма за число (а при сложните
глаголни форми – и за род), съответстваща на числото (и рода) на съществителното име подлог. Позициите на подлог, допълнение и обстоятелствено пояснение
пък се запълват със съществително име (местоимение или субстантивирано прилагателно име, числително име или причастие), т.е. с дума, която, метафорично
казано, в потока на речта проявява поведение на съществително име и може да бъде
заменена със съществително име. Това на свой ред обуславя възможността думите
в позициите на подлог, допълнение, а в някои случаи – и на обстоятелствено пояснение, да бъдат пояснени от определение.
Преподаването на синтаксис в духа на посочените по-горе основни положения
позволява на учениците постепенно да осмислят речта си, да усъвършенстват уменията си да строят граматично правилни изречения, и да усвоят с лекота предвидени
за изучаване езикови единици и явления – обособени части в простото изречение,
сложно съставно и сложно смесено изречение. От изключителна важност с оглед
формирането на практически умения у учениците е обогатяването на знанията им за
синтактичната синонимия в езика. Ето защо голяма част от предвидените за решаване практически задачи са свързани с осъществяването на различни синтактични
трансформации.
В хода на конкретната работа по синтаксис от изключително важно значение е
да се работи с изречения с максимално изчистена и недвусмислено ясна структура.
Именно това разбиране е било водещо при подбора на текстовете, с които са свързани задачите в раздела, и по-конкретно – на изреченията за синтактичен анализ и
трансформации. Най-важното условие за формирането на умения за правилен синтактичен анализ на сложно изречение е учениците да бъдат приучени да следват
следния алгоритъм за работа:
● 1. стъпка – откриване на сказуемите (глагола/глаголите в изречението);
● 2. стъпка – откриване на съюзните и безсъюзните връзки между съставящите
прости изречения;
● 3. стъпка – определяне на границите на съставящите прости изречения;
● 4. стъпка – разграничаване на главните и подчинените изречения.
Следването на този алгоритъм дава възможност да бъдат осмислени няколко съществени особености, свързани със строежа на сложното изречение, а именно, че:
● главно е изречение, което не пояснява никоя част от никое от останалите съставящи прости изречения;
● подчинено е изречение, което се отнася към/пояснява дадена част от главно
изречение (сказуемо или друга част, изразена със съществително име);
● началото на подчинено изречение бива сигнализирано от подчинителен съюз
или от съюзна дума (въпросително или относително местоимение);
● въвеждащият подчинено изречение съюз (или съюзна дума) заради словоредните особености на българското изречение най-често е първа дума в подчиненото
изречение, но това не е задължително. Сравни:
Ето я сградата, до която се стига най-пряко през поляната.
Ето я сградата, пътят до която е най-пряк през поляната.
● пунктуацията на българското изречение е подчинена на синтактичния принцип.
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Тъй като един от най-красноречивите белези на високата езикова грамотност,
чието формиране пряко зависи от осмислянето на синтактичния строеж на изречението, е пунктуационната грамотност, предлагаме примерен вариант за обобщителен урок върху ІV раздел, пряко насочен към най-важните пунктуационни казуси в
българския език.
ЗАПЕТАИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
(Урок за обобщение)
Припомнете си основните правила за писане на запетая!
І. Запетая в простото изречение
● В простото изречение запетаята се пише за отделяне на:
– еднородни части на изречението (т.е. при изреждане);
– обособени части на изречението;
– вметнати думи и изрази.
ВНИМАНИЕ!
При еднородни части най-често можеш да сгрешиш, когато се колебаеш дали да
пишеш запетая между две пояснения (съгласувани определения). Лесен начин да се
провери дали трябва да се пише запетая, е, като вмъкнеш И между определенията.
Запомнете!
Пиши запетая между две определения, ако е възможно между тях да се пос
тави И.
остроумно, забавно момче → остроумно И забавно момче
нисък, пълен чичко → нисък И пълен чичко
българско кисело мляко → българско И кисело мляко (неправилно)
дълга бяла рокля → дълга И бяла рокля (неправилно)
ВНИМАНИЕ!
Най-често се пропуска запетаята за отделяне на обособени части.
Запомнете!
Обособени са определенията, когато:
– стоят пред поясняваната дума, но не са членувани:
Уплашено, момчето не каза нищо.
Уморен и гладен, Мартин дълго не можа да заспи.
– стоят след поясняваната дума и са разширени:
Момчето, уплашено и смутено, не каза нищо.
Мартин, уморен и гладен, дълго не можа да заспи.
– представят съкратени подчинени определителни изречения, от които са премахнати свързващите думи който, които:
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Абонатите, направили своевременно заявка, получават и бонуси.
срв. Абонатите, които са направили своевременно заявка, получават и бонуси.
Всяко лице, притежаващо гражданство на държава от ЕС, е гражданин на
Съюза.
срв. Всяко лице, което притежава гражданство на държава от ЕС, е гражданин на Съюза.
Запомнете!
Обособени са приложенията, ако са разширени и са разположени след поясняваното съществително.
От Търново дошли Фани Стамболова, сестра на Стефан Стамболов, и Евгения Димиева, тяхна братовчедка.
срв. От Търново дошли сестрата на Стефан Стамболов Фани Стамболова и
тяхната братовчедка Евгения Димиева.
Запомнете!
Обособени са обстоятелствените пояснения, когато:
– съдържат деепричастен израз;
– конкретизират друго обстоятелствено пояснение от същия вид и са разположени след него.
По късно, точно в 6 часа, се чухме отново.
Тук, на улица „Кокиче“, сме живели десет години.
Запомнете!
Следните вметнати думи и изрази НЕ се отделят със запетая:
всъщност, може би, например, обаче, според мене, по мое мнение, наистина,
следователно, вероятно, по всяка вероятност, сякаш, навярно, очевидно, по такъв начин, като че ли.
ІІ. Запетая в сложното изречение
Основно правило: Простите изречения в състава на сложното изречение се отделят със запетая.
Припомнете си! Сложно изречение е това, в което има повече от едно сказуемо.
Запомнете!
Отпада запетаята между две прости изречения в състава на сложното, ако:
– са свързани с да или с въпросителна дума и да-изречението и изречението въп
рос са след главното изречение:
Не исках да имам неприятности.
Виктор не знаеше къде са останалите.
– подчинено изречение, разположено след главното, започва с уточняващ израз
от типа на: даже, тъкмо, именно, само, едва чак, дълго, много, малко и под.:
Говориш така само за да ме амбицираш.
– подчинено изречение, разположено след главното, започва с частицата не:
Елена ти отговори по този начин не защото искаше да те обиди.
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– е налице съчетание от два съюза, първият от които е едносричен и няма свое
ударение:
Снощи Симеон дълго звънял, но като не му отворили, си тръгнал.
Предложете им, а ако не се съгласят, ги изпратете при мен.
срв. защото, ако…
– две съседни прости изречения са свързани с и, или, употребени еднократно:
Имаме големи планове, вложили сме много средства и няма да се откажем.
Влизайте или се отдръпнете!
– когато и, или са употребени повече от веднъж в рамките на сложното изречение, но са от различен порядък и свързват както еднородни части в едно от простите
изречения, така и две прости изречения в рамките на сложното:
Изречение 1

И

Видях Боряна и Калина
Тук и свързва еднородни части.

Изречение 2
се заприказвахме.

Внимание!
Запетая пред и, или се пише, когато съюзите и, или свързват по смисъл две несъседни прости изречения или два несъседни израза.
Петър съобщи, че Виктор е пристигнал, и излезе от стаята. (И свързва простите изречения Петър съобщи И излезе от стаята.)
Жената не слушаше, унесена в мислите си, и затова пропусна важното съобщение. (И свързва Жената не слушаше И затова пропусна важното съобщение.)
Елица, наричана от брат си „принцесата“, и Мила са неразделни. (И свързва
Елица и Мила са неразделни.)
Задачи:
1. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) В залата не се допускат участници, закъснели за турнира и техните родители.
Б) Министърът връчи наградата на отбора, спечелил първото място за България.
В) Изплашени от сигнала за пожар, хората се втурнаха към вратите на сградата.
Г) Доволна от представянето си на прослушването, Ели излезе усмихната от стаята.
2. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Щях да ни звънна, но вървейки към училище, срещнах Иво и се заприказвахме.
Б) Мая се успокои, защото припомняйки си случката, установи, че Миро не я е
лъгал.
В) В класа ни има хора, отказващи да участват в разработването на общи проекти.
Г) Соня, открила бързо ползата от новото запознанство, не пестеше похвали към
Ния.
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3. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Притеснен от негативната реакция на шефа, Емил не посмя да попита нищо
повече.
Б) Ние, новото поколение на България няма да позволим корупцията да ни съсипва.
В) Решилите да участват в експеримента, трябва да се явят утре точно осем сут
ринта.
Г) Вчера се уговорихме да се видим пак на същото място, пред статуята на майката.
4. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка?
А) Алекс, всъщност, положи доста усилия за изпита.
Б) Туристите, обаче, не стигнали до хижата по светло.
В) Елина, като че ли, никога не остава сама вкъщи.
Г) Ася, разбира се, ще ни помага с каквото може.
5. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка?
А) Ива, известна като красавицата на класа ни, и Сия от „а“ клас, ще се снимат
в клип.
Б) Есента и зимата минаха неусетно и вече трябва да се готвим сериозно за матурите.
В) Всеки, който ме познава и който държи на мен, ще ме защити, и ще ме подкрепи.
Г) Думите на Теди и Ани, пълни с любов и ръкоплясканията в залата ме просълзиха.
6. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Според мен Ина не се оправдава, нито се извинява, просто защитава мнението
си.
Б) Когато мислиш, че не съм прав кажи го, за да изясним докрай позициите си.
В) Започнах да попълвам формулярите чак след като се уверих, че всичко ми е
ясно.
Г) Елена не смята, че е възможно едновременно да учи и да работи, докато е в
12. клас.
7. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Сменете първо водата, подкастрете дръжките и отстранете изсъхналите листа.
Б) Не очаквах на презентацията ми да дойдат толкова много хора, и се притесних.
В) Този, който осигурява финансова сигурност в семейството, и се грижи за нея,
е мъжът.
Г) Ева непрекъснато говори и се смее, и иска все да е център на вниманието.
8. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Пред мола видях Петя, приятелката на Валя, с която запознах снощи.
Б) Антония Стоянова, състезателка на „Левски“, бе отстранена от мача.
В) Новият ни съученик Илиян бързо се сближи с всички от класа ни.
Г) Световната ни шампионка Станка Златева, беше наградена снощи.

36

9. В кое изречение има пунктуационна грешка?
А) Най-сериозната цел пред нас е да усвоим максимално парите от еврофондовете.
Б) Да реши проблема с доставките на газ е най-важната задача на правителството.
В) Не е ясно кои са най-ефективните мерки за борба с корупцията по високите
етажи.
Г) Трудни решения се вземат тъкмо когато е налице консенсус между партиите.
10. В кои от местата, отбелязани с цифри, трябва да има запетая?
По-късно Сатирите(1) изобразявани с кози копита и рога(2) станали постоянни спътници и на Дионис(3) грижите(4) за който били поверени на Силен.
А) в (1), (2), (3) и (4)				
Б) в (1), (2) и (3) 				
В) в (2), (3) и (4)
Г) в (2) и (3)
11. В кои от местата, отбелязани с цифри, трябва да има запетая?
Прочути със своята мъдрост и доброта(1) най-известните в митологията кентаври
са Хирон и Фол(2) приятели на Херкулес. Ранен по невнимание от Херкулес(3) кентавърът Хирон страдал от ужасни болки(4) и решил да отстъпи безсмъртието си на
Прометей.
А) в (1), (2), (3) и (4)				
Б) в (1), (2) и (3) 				
В) в (2), (3) и (4)
Г) в (2) и (3)
12. В кои от местата, отбелязани с цифри, запетаята е излишна?
Преди да стане цар(1) Минос помолил Посейдон(2) да му даде знак(3) че той(4) а
не брат му ще заеме престола.
А) в (1)
Б) в (2)
В) (3)
Г) в (4)
13. В кои от местата, отбелязани с цифри, запетаята е излишна?
Когато обаче(1) Минос видял великолепния бял бик(2) изпратен му от Посейдон(3) решил да принесе в жертва друг бик(4) надявайки се(5) че Посейдон няма
да види разликата(6) а изпратения от бога(7) да запази за себе си.			
А) в (1), (3), (4) и (7)				
Б) в (2), (3) и (4) 				
В) в (3) и (7)
Г) в (1) и (7)
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14. Поставете пропуснатите 7 запетаи в текста на правилните места.
Ядосан1 че Тезей е избягал2 Минос затворил Дедал и сина му Икар в Лабиринта. За да се спасят3 бащата и синът си конструирали криле4 направени от пера5
закрепени едно за друго с восък. Докато обаче бягали5 летейки6 Икар се издигнал
прекалено високо към слънцето7 восъкът на крилата му се разтопил и той загинал.
15. Поставете пропуснатите 8 запетаи в текста на правилните места.
Според легендата цар Минос нападнал Атина1 за да отмъсти на атиняните2 които
убили сина му. Когато ги победил3 атиняните го попитали какви са неговите условия4 за да пощади града5 и Минос поискал от тях да принасят в жертва на Минотавъра веднъж годишно седем младежи и седем девойки в продължение на девет години. През една от годините в групата младежи6 определени за жертвоприношението7
доброволно се включил и младият Тезей8 чиято цел била да убие Минотавъра.
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КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Уважаеми колега,
Литературата за 7. клас за обучението, организирано в чужбина, на издателство
„Просвета“ е един своеобразен „разказ“, чийто сюжет се разгръща последователно
чрез включените в програмата литературни творби. Ще ви запознаем с разгръщането на
„сюжета“ на този разказ – заедно с неговия проглас и отглас.
Прогласът е мотивацията – не само на авторския колектив, а и на новите програми
по литература, и на учителската гилдия – у нас и по света, които се опитват да изве
дат обучението по литература на нивото на естетическото, творческото и креативното
възприемане, защото по този начин учениците могат да упражняват нови гледни точки,
могат да „упражняват“ света.
Отгласът са нещата, които очакваме да се случват по време на и след работа с учеб
ника – вече извън неговия контекст, извън неговите чисто предметни образователни цели
и задачи. Отглас ще са атмосферата в учебните часове и извън тях, както и умножаващи
те се „мостове“ между участниците в „случката“ – ученици и учител.
Разбирането ни е, че обучението в училище има смисъл, когато неговата ефективност
се измерва не само с постигнатите „вътрешни“ образователни стандарти, а и с действи
телната промяна и укрепване на жизнените, интелектуалните, социалните сили на хората,
които преминават през него. Това виждане авторският колектив реализира чрез инова
тивен синтез между „вътрешна“ и „външна“ образователна ефективност.
Надяваме се, че така ще Ви помогнем да водите своите ученици към Смисъла.
Желаем Ви здраве и сполука!
1. С
 ТРУКТУРА НА УРОЧНИТЕ СТАТИИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВЕ УРОЦИ
1.1. Урок за нови знания
С разбирането, че целите на обучението по литература в 7. клас трябва да бъдат пос
тигнати изцяло, авторите на учебника се стремят той да създава предпоставки ученето
да става чрез разбиране, да е приятно за учениците и те да се чувстват емоционално и
интелектуално ангажирани с изучаваната литературна творба.
1.1.1. Представяме ситуации – това е „сюжетът“ на първия урок за нови знания,
който е част от цикъла уроци за всяка творба. Методически е организиран в три рубрики:
„Жива“ ситуация“, „Литературна ситуация“ и „Читателска ситуация“. Всяка от
трите рубрики има своите подрубрики, които са съдържателно, логически и структурно
свързани, като основната цел е ученикът да бъде подготвен (като отношение към раз
глежданите проблеми, като разбиране на литературния текст, като провокиран интерес
към това, което творбата казва, и начина, по който го казва) да възприеме новата инфор
мация – чисто литературната, разработена във втория урок за нови знания.
 Рубриката „Жива“ ситуация“ представя кратък текст, който е свързан с ос
новния мотив в предстоящата за разглеждане творба. Функцията на този текст е
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да подготви ученика за срещата му с литературната творба. Текстовете от рубри
ката са подбрани така, че осигурят възможности и за възпитателна работа, и за
междупредметни връзки. С тези текстове са свързани две подрубрики, чрез които
учениците са провокирани да коментират „живата“ ситуация: „Твоята гледна
точка“ и „Твоята условна ситуация“. Въпросите в тях насочват към себепоз
нание, към заемане на ясна ценностна позиция, към съпоставяне на тази позиция
с позицията, интерпретирана в конкретната литературна творба и в съвремието.
 Рубриката „Литературна ситуация“ представя текста на творбата. Тук се из
ясняват непознатите думи чрез подрубриката „Речник“. Поставени са въпроси,
чиято функция е да улеснят учениците в разбирането на съдържанието на творба
та. Това е важна предпоставка за осмисляне на произведението като литературен
факт, което се осъществява в следващия урок за нови знания.
 Рубриката „Читателска ситуация“ разработва идеята за необходимостта от
споделяне на непосредствените впечатления на учениците след срещата им със
съответна творба. За това помага подрубриката „Впечатления“. Втората под
рубрика – „Записки“, представя автора – епохата, в която твори; житейския му
път; особеностите на творчеството му и основните теми в него. Тази подрубрика
е разработена в два варианта: в началото (за Чинтулов и Вазов) задачата е уче
ниците да прочетат информацията за автора и да оформят план. За следващите
автори задачата се поставя вече в по-усложнен вариант – учениците трябва да
извлекат от текста, представящ автора, само тази информация, която обогатява
представата им за конкретната творба (изграждат се умения за обработване и
извличане на информация от непознат текст във връзка с конкретно поставена
задача).
1.1.2. Представяме творбата – това е вторият урок за нови знания от цикъла уроци
на една тема. Тук информацията е организирана в следната последователност:
 въвежда се новото понятие (в тази последователност, която програмата задава:
лирически говорител, лирически герой, повест, композиция, ода, балада, елегия);
 представя се сюжетът и композицията на творбата; съпоставят се събитията
от фабулата със сюжета на разглежданата творба – при епическите текстове;
представят се смисловите части, композицията и развитието на чувството
– при лирическите творби; представят се елементите на сюжета и композици
ята – при баладата;
 изяснява се връзката между началото и края на творбата и се оценява значе
нието им за завършеността на текста; разсъждава се върху смисловите значения
на заглавието и неговата връзка с началото и края на творбата;
 разглеждат се основните мотиви и начина им на интерпретиране в съответната
творба;
 характеризират се героите (като се започва от лирическия говорител или от по
вествователя) – вниманието е насочено към действието и развитието на герои
те в сюжета при повествователните текстове и към преживяванията, настрое
нията и състоянията на героите в поетическите литературни текстове;
 конфликтите във всяка творба се извеждат във връзка с основните ценности и
норми на съответната епоха и се оценява значението им в съответния социокул
турен контекст;
 посланието, което е едно от възможните за всяка творба и се извежда в края на
представянето ѝ, изказва идея, чрез която подсказваме на ученика възможност да
обогати личния си житейски опит.
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1.2. Урок за обобщение
Уроците за обобщение са два вида:
 Първият вид обобщение реализира рубриката „Акцентите накратко“. Те след
ват логиката и последователността на урочните статии за нови знания – „Пред
ставяме творбата“. Самите акценти обаче се намират в края на уроците за уп
ражнение – „Ти и творбата“, като така логически „затварят“ кръга, през който
преминава ученикът – въвеждане, изясняване, усвояване, проблематизиране,
трансформиране и пренасяне, анализиране и оценяване, а в края – обобщаване на
информацията. Позиционирани по този начин, изведените акценти позволяват на
ученика да прави бърз преговор след всяка творба, след всеки от двата раздела на
учебника, в края на годината, преди НВО.
 Вторият вид обобщения са тези, които са след всеки раздел („Българинът във
възрожденския свят“ и „Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти“).
Те ясно, точно и логически издържано систематизират очакваните резултати по
теми от учебната програма съобразно заложените в нея области на компетент
ности.
2. ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
130 електронни ресурса с над 300 отделни задачи и упражнения съдържа елек
тронният учебник – затова той не е просто дигиталeн вариант на печатния. Мултимедий
ните материали в него са разнообразни по вид:
• 5 видеоклипа за произведения:
 „Немили-недраги“ на театралната сцена („Хъшове“, Иван Вазов);
 Българското опълчение в бой за свободата на България („Опълченците на Шип
ка“, Иван Вазов);
 Подрумкале и българските заточеници („Заточеници“, Пейо Яворов);
 Пловдивското изложение („До Чикаго и назад“, Алеко Константинов);
 Чикагското изложение („До Чикаго и назад“, Алеко Константинов).
• 5 презентации за автори:
 Христо Ботев;
 Иван Вазов;
 Пенчо Славейков;
 Пейо Яворов;
 Алеко Константинов.
• за всяка творба – много задачи, упражнения, тестове за проверка на зна
нията
Разположението на всеки от видовете ресурси в е-учебника е внимателно обмислено,
за да може използването им едновременно: 1) да бъде смислово, емоционално и асоциа
тивно свързано с конкретната учебна статия, представена в печатния вариант на учебни
ка; 2) логически да обогатява тази информация (напр. социокултурния контекст на твор
бата, творческата ѝ история, любопитни факти от житейския и творчески път на автора).
Всяка част от електронната страница може да бъде увеличена на екрана, като по този
начин учителят има възможност в час да насочва вниманието на учениците към конкре
тен момент от урока, към въпрос, към упражнени. Тестовите задачи може да бъдат про
верени автоматично – ученикът вижда верните или сгрешените си отговори.
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II. ИНВАРИАНТНИ МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ
НА ВИДОВЕТЕ УРОЦИ В УЧЕБНИКА
1. Методически модел на уроците за нови знания, в които съпоставяме ситуа
ции („Представяме ситуации“)
Цели:
• Възпитателни:
Формиране на социокултурни компетентности чрез съпоставки между:
 ситуация от съвременния живот и личния опит на ученика (рубриките „Жива“
ситуация, „Твоята гледна точка“ и „Твоята условна ситуация“);
 ситуация от съвременния живот и личния опит на ученика, от една страна, и ин
терпретираните в съответната творба мотиви, норми, проблеми и конфликти,
ценности, от друга (подрубриката „Впечатления“);
 създаване на мотивация за работа по съответната литературна творба (чрез „сре
щата“ на представените ситуации – „живата“, литературната и читателската).
• Образователни:
Формиране на литературни компетентности чрез рубриката „Литературна ситуа
ция“:
 учениците да познават и разбират съдържанието на творбата;
 да се обясни значението на непознатите думи от речника;
 да се отговори на въпросите, които са свързани с текста и неговото осмисляне.
• Развиващи:
Формиране на социокултурни и литературни компетентности чрез:
 развиване на читателския опит (подрубриката „Впечатления“);
 развиване на критичното мислене чрез самостоятелно извличане на информация
от текстовете (рубриката „Жива“ ситуация“ и „Литературна ситуация“);
 разбиране, осмисляне, тълкуване на извлечената информация (подрубриките
„Твоята гледна точка“, „Твоята условна ситуация“, „Впечатления“, „Записки“);
 заемане на оценъчна позиция по отношение на „живата“, условната и литератур
ната ситуация (подрубриката „Впечатления“).
Методически акценти:
• Основните методи в тези уроци за нови знания са беседата и самостоятелната и/
или груповата работа с текстовете.
• Въвеждащата учебна ситуация се реализира чрез „Живата“ ситуация, „Твоята
гледна точка“ и „Твоята условна ситуация“. Ако учениците работят по-бавно или
някои от поставените въпроси породят засилен интерес, по преценка на учителя
може да бъдат поставени за домашна работа (за устно или за писмено изпълне
ние).
• „Живата“ ситуация помага на ученика да си отговори на въпроса как в живота е
налице основният мотив на творбата. Въпросите тук развиват интереси и специ
фични способности. Те са насочени към живота и носят наслада, която отсъства в
„голото“ излагане на информация. Носят тръпка, творчески заряд и възможности
за интересно общуване (в клас и вън от класната стая). Създават възможност
ученикът да „види“, да прозре смисъла от обучението си и да знае (а той има
както нужда, така и право на това), че при него „отиват“ човешкият опит и знание
(защото образованието не е „само за себе си“, а за него).
• Учебната ситуация за представяне на новото знание се реализира чрез рубриката
„Литературна ситуация“ и „Читателска ситуация“:
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 вариантите за това са няколко и се избират от учителя – предварителен самостоятелен прочит на творбата вкъщи; прочит на целия текста в клас; комбиниран
вариант, при който учениците са прочели текста у дома, а в клас се четат само
откъси, които са важни за разбирането на съдържанието; творбата може да бъде
представена и чрез аудиозапис;
 ако учениците имат като предварителна задача да се запознаят самостоятелно с
текста на произведението, учителят би могъл да провери тяхната готовност за
часа чрез въпросите от подрубриката „Впечатления“, а след това да се отговори
на въпросите към текста;
 ако учениците не са прочели творбата, запознаването с нея става в часа; след това
се преминава към въпросите от подрубриката „Впечатления“; следват въпросите,
които са свързани с творбата;
 непознатите думи, както и думи, които затрудняват разбирането и осмислянето
на творбата, се обясняват в хода на отговарянето на въпросите, тъй като те са
насочени към и пространствено позиционирани непосредствено до сюжетните
моменти (при епическите текстове) или до смисловите части (при лирическите
текстове).
• Рубриката „Записки“ представя автора – епоха, живот, творчество, теми. Възможните варианти за работа по тази рубрика са три:
 работи се в час, под ръководството на учителя, като в тетрадките се записва план,
в който се подрежда допълнителната информация за разглежданата творба;
 задачата се поставя за самостоятелна работа вкъщи;
 изпълнението на задачата започва в час, а вкъщи се довършва.
Пример как може да изглеждат записките
На с. 128 в учебника е представен житейският и творчески път на Пейо Яво
ров. Задачата в рубриката изисква учениците да прочетат текста и да запишат в тет
радките си информацията, която обогатява представата им за творбата.
Записки – възможен вариант:
• Животът на Яворов и стихотворението „Заточеници“:
 Стихотворението „Заточеници“ е свързано с Македония и борбата ѝ за свобода.
 То е породено от реално събитие – т.нар. Солунска афера от 1901 г. Разкрития на
турските власти водят до разгрома на нелегалния Централен комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация в Солун. Властта арестува и
осъжда 101 души от ВМРО, 84 от тях са изпратени на заточение (6 юли 1901 г.)
в Мала Азия, в Подрумкале и в Акра.
 Първото заглавие на стихотворението е „Към Подрумкале“.
 Тодор Александров е изтъкнат български революционер от Македония, с когото
Яворов поддържа приятелски отношения. „Т. Александрову“ е посвещението на
творбата.
• Творчеството на Яворов и стихотворението „Заточеници“:
 Стихотворението се отнася към ранния период на поета, защото отразява правдиво обективната действителност.
 Публикувано е във второто издание на стихосбирката „Стихотворения“, 1904 г.
• Темите в Яворовото творчество и стихотворението „Заточеници“:
 Раздялата с родните простори и с всичко мило и свято;
 Съдбовната връзка на човека с отечеството;
 Дългът пред отечеството;
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 Любовта към него;
 Смисълът на човешкия живот.
При тази последователност на работа рубриката „Записки“ изпълнява няколко функ
ции:
1) запознава с автора и неговото творчество;
2) „тренира“ умение у учениците да извличат информация от непознат текст във
връзка с конкретно поставена задача;
3) чрез дейностния принцип се представя творческата история на творбата;
4) очертават се темите;
5) осъществява се плавен преход към следващия урок за нови знания.
2. Методически модел на уроците за нови знания, в които представяме творба
та („Представяме творбата“)
Цели:
• Възпитателни:
Да се формират социокултурни компетентности:
 учениците да идентифицират интерпретираните в творбата проблеми и конф
ликти; да могат да свързват примери за такива проблеми и конфликти с лични
идеи, за да обосноват лична гледна точка;
 да различават основните ценности и норми на етническата национална общност и
на гражданската национална общност;
 да съпоставят свои ценности с ценности на принадлежащия към етническата на
ционална общност човек и оценяват значенията им в съответния социокултурен
контекст.
• Образователни:
Да се формират литературни компетентности:
 ученикът познава значенето на понятията повест, ода, елегия и балада и раз
познава техните жанрови характеристики (в творбите, в които се въвеждат тези
понятия);
 познава значението на понятията композиция, лирически говорител, лирически
герой (в творбите, в които се въвеждат тези понятия) и обяснява техните функции
за изграждането на образа на човека и света в изучаваните литературни текстове;
 подрежда събитията от фабулата на изучаваното произведение според сюжета му
(за епическите текстове);
 оценява завършека на дълъг повествователен текст във връзка с неговия сюжет;
 обяснява отношенията между началото и края на изучавани литературни текстове
от различни жанрове и оценява значението им за завършеността на текста;
 разчита заглавието и обяснява ролята му за изграждане на смисъла на текста;
 свързва изученото произведение с интерпретираните в него мотиви;
 изучава и тълкува действията и развитието на героите в сюжета (в изучавани
повествователни литературни текстове);
 различава и тълкува преживявания, настроения, състояния на героя (в изучавани
поетически литературни текстове);
 разпознава и обяснява функциите на структурни елементи на разказа и тълкува
изучавани разкази съобразно конкретните проявления на жанра.
• Развиващи:
Да се формират социокултурни и литературни компетентности:
 да се развива читателският опит на учениците (чрез всички подрубрики в рубри
ката „Представяме творбата“);
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 да се разбира, осмисля и тълкува представената информация;
 да се заема оценъчна позиция по отношение на интерпретираните в творбата и
представени в рубриката мотиви, герои, проблеми, конфликти и ценности.
Методически акценти:
• Основните методи в тези уроци за нови знания са разказът на учителя, беседата,
интерактивни методи и техники, самостоятелната и/или груповата работа.
• Въвеждащата учебна ситуация се реализира чрез актуализиране или проверка
на изпълнението на задачата от подрубриката „Записки“. Ако учениците са про
явили засилен интерес към някои от въпросите в първия урок за нови знания
(представяме ситуации) и учителят ги е възложил за домашна работа, също се
проверява изпълнението им.
• Учебната ситуация за представяне на новото знание се реализира в следната
последователност:
 изяснява се новото понятие (ако се въвежда в съответния урок);
 обсъжда се сюжетът и композицията на творбата (при епическите текстове);
смисловите части и развитието на чувствата (при лирическите текстове); елемен
тите на сюжета и композицията (при баладата) – тази информация е представена
под формата на таблица;
 разисква се отношението между началото и края на творбата и се оценява значе
нието им за завършеността на текста; коментират се заглавието и неговата роля
за смисъла на произведението;
 извеждат се основните мотиви и се коментира начинът им на интерпретиране в
творбата;
 характеризират се героите (включително повествователят/лирическият говорител);
 обсъждат се конфликтите, проблемите и ценностите;
 изказва се посланието.
Примерни въпроси за организиране на работата в часовете
(въпросите следват структурата и логиката на уроците за нови знания, в които
представяме творбата)
„ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ“, ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
Смисловите части и словото на лирическия говорител
 Трите строфи на стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“ може да бъдат гру
пирани в две смислови части. Определи ги, като имаш предвид кой говори във
всяка от строфите – лирическият говорител или юнакът. Озаглави всяка от час
тите.
 Срещу всяка смислова част отбележи чий глас звучи.
 Как в творбата се говори за робското време и за времето на борбата за свобода?
Запиши ключови думи и изрази, които означават двата времеви момента.
 Към кого е адресиран зовът на юнака в стихотворението? Запиши думите и изра
зите, с които е означен адресатът на призивните думи.
 Запиши думата, която подсказва, че пространството в творбата се припокрива с
българското пространство.
 Запиши глаголните форми от стихотворението, чрез които е изразен категорич
ният призив на юнака.
Началото, краят и заглавието:
 Каква е връзката между началото и края на творбата?
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 Стихотворението няма специално заглавие. Като имаш предвид, че то е текст на
една от най-популярните български революционни песни, как си обясняваш, че
вместо заглавие се използва първият стих – „Вятър ечи, Балкан стене“?
 С какво преносни значения участват думите „ечи“ и „стене“ в първия стих, из
ползван вместо заглавие на творбата?
Мотивите:
 Посочи водещите мотиви във възрожденската литература.
 Кои от тези мотиви разработва Чинтулов във „Вятър ечи, Балкан стене“?
Лирическият говорител и героите:
 Докажи (чрез примери от творбата), че лирическият говорител и юнакът в твор
бата се различават, но и са духовно родствени и имат общи ценности.
 Защо вятърът „ечи“, а Балканът „стене“?
 Към какви чувства насочва краткото природно описание от първата строфа на
творбата?
 Сподели какви чувства поражда у теб потисничеството на един народ над друг.
Конфликтите:
 Кои са конфликтите в творбата? От какво са породени?
„СТАНИ, СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ“, ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
Смисловите части и словото на лирическия говорител:
 Към кого са отправени призивните думи на лирическия говорител в стихотворе
нието?
 Запиши думи и изрази, които насочват към представата за родната земя.
 Запиши глаголните форми от стихотворението, чрез които са изразени повелите
на лирическия говорител.
Началото, краят и заглавието:
 Каква е смисловата връзка между началото и края на творбата?
 С каква цел в първия стих е двукратно повторена глаголната форма „стани“ и
какъв ефект има това повторение?
Мотивите:
 Посочи водещите мотиви във „Вятър ечи, Балкан стене“.
 Кои мотиви разработва Чинтулов в „Стани, стани, юнак балкански“?
 Кои мотиви са общи за двете творби?
Лирическият говорител и героите:
 В кои стихове на творбата лирическият говорител води изказа от свое име и в кои
гласът му се слива с гласа на народа?
Конфликтите:
 Кои са конфликтите в творбата? От какво са породени?
„НА ПРОЩАВАНЕ В 1868 г.“, ХРИСТО БОТЕВ
Смислови части. Мисли и чувства на лирическия герой:
 Стихотворението „На прощаване в 1868 г.“ е изградено от три основни смислови
части - в първата (лирическия увод) и в последната (лирическия финал) лиричес
кият герой представя съдбовния момент на своето тръгване по пътя на борбата,
а в средищната част мислите му са отправени към бъдещето. В тази част не е
трудно да се разграничат две подчасти, в които една след друга оживяват на пръв
поглед коренно различни представи за утрешния ден. Определи границите на от
делните части на творбата. Озаглави ги и запиши в тетрадката си план.
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 Какви чувства и мисли споделя лирическият герой? Запиши отговора на този въп
рос за всяка смислова част. Направи извод какво подтиква лирическия герой да
направи своя житейски избор.
 Характеризирай личността на лирическия герой - какви качества на характера
проявява, какви нравствени ценности изповядва.
Началото, краят и заглавието:
 Какво е общото между началото и края на творбата?
 Какъв е смисълът на думата „прощаване“ в контекста на заглавието?
Мотивите:
 Посочи водещите мотиви в българската възрожденска литература, като имаш
предвид изучените творби на Добри Чинтулов.
 Кои от тези мотиви разработва Ботев в стихотворението „На прощаване в 1868 г.“?
Лирическият говорител и героите:
 Докажи (чрез примери от творбата), че лирическият говорител съвпада с основ
ния лирически герой - бунтовника.
 Защо Ботев избира бунтовникът сам да изрече своите изповедни думи, отправени
към майката?
 С чии образи освен с този на майката лирическият герой обвързва представата си
за обичаното отечество?
 Какво е отношението на бунтовника към поробителите?
Конфликтите:
 Кои са конфликтите в творбата? От какво са породени?
„НЕМИЛИ-НЕДРАГИ“, ИВАН ВАЗОВ
I глава
Описания. Детайли от описанията:
 Защо можем да определим „Немили-недраги“ като повест?
 Каква функция има I глава?
 Какъв тип реч преобладава в I глава - описание, повествование или разсъждение?
 В I глава на повестта „Немили-недраги“ може да бъдат откроени няколко основни
смислови части. Кои са те според теб? Озаглави ги писмено. Сравни своя план с
вариантите на съучениците си и с предложения в урочната статия вариант. Заед
но изберете най-сполучливия вариант и работете по него.
 Какви детайли са използвани при изобразяването на местата и героите?
Повествователят и героите:
 В кои моменти от I глава се усеща най-осезаемо присъствието на повествователя
в текста?
 Какво е отношението на повествователя към героите?
 Доколко представените герои се доближават до реалните герои на епохата на
борбата за освобождение?
II глава
Описания. Детайли от описанията:
 В кои смислови части от II глава участват героите, с които повествователят ни
запознава в I глава?
 В коя част от текста повествователят говори обобщено за хъшовете и каква е
оценката му за тях?
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 Каква функция в контекста на цялата повест има сънят на Бръчков?
 Във II глава на повестта „Немили-недраги“ може да бъдат откроени няколко ос
новни смислови части. Посочи границите на тези части и ги озаглави. Сравни
своя план с вариантите на съучениците си и с предложения в урочната статия
вариант. Заедно изберете най-сполучливия вариант и работете по него.
 Какви детайли са използвани при изобразяването на местата и героите?
Повествователят и героите:
 В кои моменти от II глава се усеща най-осезаемо присъствието на повествователя
в текста?
 Какво е отношението на повествователя към героите?
 В каква степен представените герои се доближават до реалните герои от епохата
на борбата за освобождение?
III глава
Описания. Съдържателни особености:
 Каква функция в повестта „Немили-недраги“ изпълнява III глава?
 Каква композиционна роля играе епизодът, представящ свадата между Димитро
то и Мравката? А каква е ролята на речта на Странджата в контекста на III глава
и в контекста на цялата повест?
Повествователят и героите:
 В кои моменти от III глава се усеща най-осезаемо присъствието на повествова
теля в текста?
 Какво е отношението на повествователя към героите?
 Кои от героите са отличени от останалите и защо?
V глава
Описания. Детайли от описанията:
 Каква е обстановката в кръчмата на Странджата, описана в началото на V глава?
 Какво се случва с Македонски, Хаджият и Попчето, след като Странджата е по
вален от болестта?
 Кои са героите, които участват в събитията, представени в V глава?
 Какви детайли са използвани при изобразяването на героите; с какво се отлича
ват речта и действията им?
Повествователят и героите:
 В кои моменти от V глава се усеща най-осезаемо присъствието на повествовате
ля в текста?
 Какво е отношението на повествователя към героите?
 В каква степен представените герои се доближават до реалните герои от епохата
на борбата за освобождение?
X глава
Описания. Съдържателни особености:
 Каква функция в повестта „Немили-недраги“ изпълнява Х глава?
 Кога и къде протичат събитията, за които се разказва в Х глава?
 Каква композиционна роля играе описанието, с което започва Х глава? А каква е
ролята на пейзажа по-нататък в текста на главата?
 Кои са препятствията, които Македонски преодолява по пътя си?
 Какви детайли са използвани при изобразяването на Македонски; на епизодични
те герои, които участват в действието; на природата?
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Повествователят и героите:
 В кои моменти от Х глава се усеща присъствието на повествователя в текста?
 Какво е отношението на повествователя към Македонски?
 Какви качества проявява героят при изпълнението на трудната задача?
ХVII глава
Описания. Детайли от описанията:
 Каква е развръзката на битката при Гредетин?
 Как се проявяват българските доброволци в битката при Гредетин и какъв е сми
сълът от тяхното участие във войната?
 Каква е участта на познатите ни герои от повестта?
 Към кого всъщност е адресирано последното изречение от повестта - „Бедни,
бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?…“?
Повествователят и героите:
 Защо в ХVII глава говори само повествователят?
 Какво е отношението на повествователя към героите?
 Как повествователят приобщава читателя към своята гледна точка за героите и
събитията, в които те участват?
„ЕДНА БЪЛГАРКА“, ИВАН ВАЗОВ
Сюжет и композиция. Преживявания на героинята
 Озаглави епизодите и направи план на произведението, като следваш логиката на
събитията.
 Проследи пътя на баба Илийца, като отбележиш местата и времето, по което ге
роинята е там.
 Отбележи какво изпитва челопеченката във всеки от фрагментите, като запишеш
ключовите думи, изграждащи представа за душевното ѝ състояние.
 Направи извод за връзката между пейзажите, мислите и чувствата на старицата.
 Кои са елементите от литературната композиция на творбата?
Заглавието, началото и краят
 Как разбираш заглавието на творбата? Защо според теб Иван Вазов е променил
първоначалния надслов „Челопешката гора“?
 Защо според теб писателят е намерил за необходимо да постави подзаглавие на
разказа си?
 Проучи в интернет от коя народна песен е взето мотото на „Една българка“. Как
ва е връзката с преживелиците на баба Илийца?
 Как се свързват началото и краят на творбата?
Мотивите
 Кои са основните мотиви, които присъстват в изучените произведения на Добри
Чинтулов, Христо Ботев и повестта „Немили-недраги“ на Иван Вазов?
 Кои от тях присъстват и в „Една българка“?
Повествователят и героите
 Проследи ролята на повествователя в разказа. Докажи чрез примери от творбата,
че той „вижда“ всичко и свързва всички нишки от художествената тъкан на про
изведението – историческите събития, всекидневния живот, пейзажите, героите
в тяхното развитие.
Баба Илийца
 Още заглавието въвежда образа на баба Илийца. После то е допълнено от оценка
та в мотото. Посочи каква нагласа за възприемане на образа се създава.
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 Как е представена възрастната жена? Дай конкретни примери от текста.
 Какво ръководи поведението на челопеченката? Посочи думи и изрази, от които
това става ясно.
 Защо старицата не се спира пред нищо, за да „спаси [...] два живота“?
 Направи цялостна характеристика на героинята, като последователно отговориш
на следните въпроси:
 Каква е външността на героинята?
 Какво знаеш за житейския ѝ път?
 Какво казва тя и как се изразява?
 За какво мисли?
 Как постъпва?
 Какви качества на характера притежава?
 Как другите герои се отнасят към нея?
Бунтовникът
 Защо авторът е оставил този герой неназован по име?
 Можеш ли да свържеш клетника при описанията му във II и V част с образа на
героя от националноосвободителното движение? Обоснови се.
 Как се променят нещата в VI епизод?
 Свидетели на страшните събития от май 1876 г. разказват на Вазов, че след Ос
вобождението един мъж ходил в Челòпек да търси Илийца, за да ѝ се отблагодари
за спасението си, т.е. в действителност четникът е оцелял. Защо в творбата худо
жественото решение е бунтовникът да загине от собствената си ръка?
Отец Евтимий
 Какво е отношението на героя към другите? Как се държи с ратая, с търсещата
помощ селянка, с болното дете? Дай примери от текста.
 Основната роля на всеки Божи служител е да подкрепя страдащите. Добър пастир
ли е Евтимий? Служи ли на Бога? Посочи думи и изрази от творбата.
 Добър българин ли е калугерът? Подкрепи твърдението си с цитати от произве
дението.
Конфликтите
 Кои са конфликтите в творбата? Какво ги поражда?
„ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА“, ИВАН ВАЗОВ
Композиция. Художествен смисъл
 Творбата може да се раздели на три основни части. Очертай границите им, като
следваш позицията на лирическия говорител.
 В описаните от теб части проследи движението на чувствата, като посочиш клю
чови думи, които ги разкриват.
 Проследи етапите в развитието на битката за „заветния хълм“, като отбележиш
последователността им във времето.
 Отбележи какво изпитват представителите на двете враждуващи страни, като за
пишеш ключовите думи, разкриващи душевното им състояние.
 Направи извод за мотивите, ръководещи поведението на героите.
 Какво дава основание стихотворението „Опълченците на Шипка“ да се нарече
ода?
Заглавието, началото и краят
 Защо според теб Иван Вазов е избрал това конкретно заглавие за творбата си?
 Как се свързват началото и краят на творбата?
 Проучи в интернет кои други произведения са включени в „Епопея на забравени
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те“, чийто тържествен победоносен завършек е одата „Опълченците на Шипка“.
До какви изводи стигна, като научи кои са творбите, как са озаглавени и какви
моменти от историята ни пресъздават?
Мотивите
 Кои са основните мотиви, които присъстват в изучените произведения на Добри
Чинтулов, Христо Ботев, повестта „Немили-недраги“ и разказа „Една българка“
на Иван Вазов?
 Кои от тях присъстват и в „Опълченците на Шипка“? Обърни особено внимание
на:
 прославянето на имената и помощта от Русия в „Стани, стани, юнак балкански“;
 българското име във „Вятър ечи, Балкан стене“;
 „свобода и смърт юнашка“ в „На прощаване в 1868 г.“;
 „ще умрем със слава и в борба“ в речта на Странджата в III глава на „Немилинедраги“ и на XVI и XVII глава, където в описанието и оценката на битката при
Гредетин има доста сходства с начина, по който е обрисуван боят при Шипка
(виковете „Ура!“, наситената слухова картина, сравненията с лъвове и със спар
танците...);
 „българин е, тръгнало е за християнска вяра курбан да става“ и саможертвата
на баба Илийца в „Една българка“, както и превъзходството на духовната над
физическата мощ.
Героите и лирическият говорител
 Проследи ролята на лирическия говорител в одата. Докажи чрез примери от твор
бата, че той вижда всичко. Какво е отношението му към героите?
Опълченците
 Още заглавието въвежда образа на защитниците на Шипченския проход. Каква
предварителна нагласа за възприемането им се създава?
 Как са назовани българските доброволци в творбата? Дай конкретни примери от
текста.
 Какво ръководи поведението на българските „лъвове“? Посочи думи и изрази, от
които това става ясно.
 Защо опълченците не се спират пред нищо, за да увенчаят „България с лаврови
венци“?
 Направи характеристика на героите, като последователно отговориш на следните
въпроси:
 Как постъпват?
 Какви качества притежават?
 Как врагът и командващият опълчението се отнасят към тях?
 Каква е оценката на лирическия говорител за действията им?
 Дай кратък отговор на литературния въпрос: „Защо подвигът на опълченците „в
нас чувства силни, големи плоди“?
Душманските орди
 Как са наречени враговете?
 Какво е отношението на лирическия говорител към тях?
Образът на България
 Как в одата е изградена представата за родината?
 Открий в текста преките и непреките назовавания на отечеството.
Конфликтите
 Кои са конфликтите в творбата?

51

„БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК“, ИВАН ВАЗОВ
Композицията и развитието на чувствата:
 Творбата може да се раздели на три основни части. Очертай границите им, като
следваш развитието на чувствата. Озаглави всяка от смисловите части.
 Посочи ключовите думи във всяка част, чрез които лирическият говорител раз
крива чувствата си.
 Какъв образ на света гради творбата? Какви са конфликтите в него?
 Направи извод за мотивите, ръководещи поведението на лирическия говори
тел.
 Какво дава основание стихотворението „Българският език“ да се нарече ода?
Заглавието, началото и краят
 Защо според теб Иван Вазов е избрал това конкретно заглавие за творбата си? Ти
би ли го променил или допълнил? Защо?
 Малко са литературните произведения, към които има авторова бележка под ли
ния. Каква е нейната роля за възприемането на стихотворението?
 Как се свързват началото и краят на одата?
Мотивите
 Кои са основните мотиви, които са засегнати в изучените произведения на Добри
Чинтулов, Христо Ботев и Иван Вазов?
 Кои от тях присъстват и в „Българският език“?
 Какви нови мотиви са разработени в одата „Българският език“?
Героите
• Образът на поета родолюбец
 Как лирическият говорител, който съвпада с лирическия герой, присъства в твор
бата? Докажи чрез примери, че той е централната фигура.
 Какво мотивира героя да защити българския език? Посочи думи и изрази, от кои
то това става ясно.
 Как героят опровергава ужасните ругателства? Какви аргументи използва в спо
ра си с клеветниците?
 Дай кратък отговор на литературния въпрос: „Защо за лирическия говорител от
одата „Българският език“ родното слово е висша ценност?“.
• Образът на българския език
 Каква представа за българския език изгражда одата?
 Каква според теб е ролята на българския език за народа ни?
• Образът на хулителите
 Кои са опонентите на лирическия говорител в спора му за стойността на българ
ския език?
 Как е представено мнението им?
Конфликтите
 Кои са конфликтите в творбата? От какво са породени?
„ДО ЧИКАГО И НАЗАД“, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Смислови части. Впечатленията на пътуващия.
 Откъсът може да се раздели на няколко основни части. Очертай границите им и
озаглави всяка от тях.
 Проследи във всяка смислова част какви са впечатленията на пътуващия разказ
вач.
 Каква е ролята на предметната обстановка в българския павилион за разкриване
на образа на българското?
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 Направи извод за повествователя, след като проследиш изявите му в текста. Като
какъв се проявява той?
Заглавието на творбата
 Защо според теб Алеко Константинов е избрал това конкретно заглавие за твор
бата си?
Мотивите
 Кои са основните мотиви в откъса от „До Чикаго и назад“?
Повествователят и героите
 Кои са героите в откъса? Как са представени те?
 Как повествователят присъства в творбата?
 Какво е отношението на повествователя към читателите? Посочи думи и изрази,
от които това става ясно.
 Как повествователят оценява чуждото и как – своето?
Образът на българите
 Каква представа за България и българите е изградена в откъса?
 Открий в текста моментите, в които присъстват обозначителните знаци на въз
становената българска държава.
 Какво е отношението на чужденците към нашите представители на изложението?
А на българите към посетителите чужденци?
Конфликтите
 Кои са конфликтите в творбата?
„БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА“, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Основни сюжетни моменти. Развитие на действието в тях.
 Разказът на Стати за Бай Ганьо съдържа няколко основни момента. Очертай гра
ниците им, като следваш последователността на разказването.
 Проследи във всеки от сюжетните моменти действията на Бай Ганьо, като посо
чиш ключови думи, които го разкриват.
 Кой елемент от характеристиката на литературен герой е най-силно застъпен при
изграждането на образите на Бай Ганьо и на Стати (припомни си елементите:
пряка, косвена, портретна, речева, действена, психологическа характеристика,
отношение на другите герои)?
 Какъв образ на Бай Ганьо гради творбата? А на Стати? Изкажи с по 2 – 3 изре
чения.
 Каква представа за българското създава разказът, като имаш предвид действията
на Бай Ганьо и на Стати?
 Защо разказът за Бай Ганьо ни кара да се смеем? Кое в него е смешното? Кое в
него е тъжното?
Началото, краят и заглавието на творбата
 Каква е ролята на встъплението, което въвежда разказвача на историята Стати?
 Защо според теб Алеко Константинов е избрал заглавието „Бай Ганьо пътува“ за
първия разказ на своята книга „Бай Ганьо“? Ти би ли го променил или допълнил?
Защо?
 Като имаш предвид за какво говорят началото и краят на разказа, обясни каква е
връзката между тях.
Мотивите
 Кои са основните мотиви, представени в „Бай Ганьо пътува“?
 Кои от тях са общи с Алековата творба „До Чикаго и назад“?
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 Как мотивът за пътя е разработен в двете Алекови творби („До Чикаго и назад“
и „Бай Ганьо пътува“) и в Ботевото стихотворение „На прощаване в 1868 г.“?
 В коя Вазова творба мотивът за пътя също присъства? Кое е специфичното в
неговото разработване там?
Повествователят и героите
 Защо Алеко представя Бай Ганьо чрез своя герой разказвач Стати? Какъв е ефек
тът от този избор на автора?
 Кои са героите в „Бай Ганьо пътува“? Как са представени те? Направи характе
ристика на Стати. Направи характеристика на Бай Ганьо. Коментирай речта на
двамата българи.
 Какво е отношението на Стати към Бай Ганьо? Посочи думи и изрази, от които
това става ясно.
 Как Бай Ганьо оценява своето и чуждото? А каква е оценката на Стати за своето
и чуждото? Обоснови се чрез пример от творбата.
Конфликтите
 Кои са конфликтите в „Бай Ганьо пътува“? От какво са породени?
 Кои от тези конфликти присъстват и в другата Алекова творба – „До Чикаго и
назад“?
„НЕРАЗДЕЛНИ“, ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Сюжетните елементи и композицията:
 В творбата може да бъдат откроени няколко основни момента. Озаглави ги пис
мено.
 Номерирай записаните основни моменти отново според последователността,
която съответства на тяхното линейно протичане във времето.
 Подчертай в своя план моментите, които са баладични.
 Срещу всеки момент запиши времето, в което протича действието (настоящ или
минал момент). Направи извод за начина, по който е композирана творбата.
 Коя особеност на композицията помага за разкриване на преживяванията на ге
роите?
Началото, краят и заглавието:
 Обясни връзката между началото и края на творбата. Каква е ролята им за завър
шеността на баладата?
Мотивите:
 Кои мотиви разработва творбата? Запиши ги по два начина: първо, словесно;
второ, като подбереш за всеки мотив подходящите емотикони според теб и
обосновеш устно избора си.
 С какво преди всичко са свързани мотивите – с проблемите на личността или на
обществото?
Лирическият говорител и героите:
 Докажи (чрез примери от творбата), че умореният случаен пътник е лирическият
говорител.
 Каква е неговата роля за въздействената сила на творбата върху читателя?
 Кои са лирическите герои?
 С какво те са необичайни и различни от общността?
 Чрез какви похвати за характеристика на герой е изграден образът на Иво? Нап
рави устна характеристика на Иво.
 Избирайки смъртта, Иво изразява своя протест срещу ограниченията на общ
ността. Кои норми той не приема?
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 Чрез какви похвати за характеристика на герой е изграден образът на Калина?
Направи устна характеристика на Калина.
 С какво любовта променя представата на Калина за света? А с какво обогатява
житейския опит на момичето?
 Какво е състоянието на девойката, когато вижда струпаните хора пред портите
на Иво? Кои езикови средства са предпочетени за представяне на преживява
нията ѝ? Защо?
Конфликтите:
 Какви са взаимоотношенията между родители и деца в патриархалното общес
тво?
 Какви са последиците от личния избор на човек, нарушил законите на това об
щество?
 Кои са конфликтите в творбата? Кой от тях е основен? От какво е породен?
„ЗАТОЧЕНИЦИ“, ПЕЙО ЯВОРОВ
Развитието на елегичното чувство и композицията
 Колко време (като продължителност) обхваща изказаното в творбата (виж нача
лото и края)?
 Посочи ключовите думи, които описват пространството във всяка смислова част?
 Проследи „движението“ в преживяванията на заточениците във всяка строфа.
Запиши основното чувство за всяка смислова част. Направи извод за връзката
между летежа на кораба и преживяванията на героите (изкажи с едно изрече
ние).
 Защо стихотворението „Заточеници“ е елегия?
Началото, краят и заглавието:
 Каква е връзката между началото и края на творбата?
 Какви са значенията на първото заглавие – „Към Подрумкале“? А на второто
заглавие – „Заточеници“?
 Не всяко стихотворение има посвещение (самостоятелен израз, който авторът
поставя над произведението си в чест на някого). Какво разкрива посвещението
на „Заточеници“?
Мотивите:
 Посочи водещите мотиви за възрожденската и следосвобожденската литература,
като имаш предвид изучените творби на Чинтулов, Ботев, Вазов и Алеко.
 Кои от тези мотиви разработва Яворов в „Заточеници“?
Героите:
 Докажи (чрез примери от творбата), че лирическият говорител съвпада с лири
ческите герои, че той е един от заточениците. Какво е значението на този факт?
Заточениците
 Още заглавието на елегията насочва към колективния образ на заточениците, към
това, което ги обединява. Посочи техните общи черти.
 Как са представени героите? Посочи конкретни думи и изрази от текста.
 Кои са най-ценните неща за заточениците? Посочи думи и изрази, от които това
става ясно.
 Защо те наричат родината „изгубен рай“? Каква оценка за нея се съдържа в това
„скрито“ сравнение с рая?
 Защо те имат злочеста съдба? Коя съдба е злочеста според теб?
Предателят и врагът
 Какво е отношението на заточениците към предателя и врага? Как е изразено?
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Образът на родината
 Каква представа за родината изгражда творбата?
 Открий в текста и цитирай обръщенията на заточениците към родината. Какво е
отношението им към нея?
 Как си представяш човека, който говори на родината, обръща се към нея като към
живо същество? Какъв е той?
 Сподели своите чувства към родината. Обясни на какво се дължат те.
Конфликтите:
 Кои са конфликтите в творбата? От какво са породени?
„ПО ЖЪТВА“, ЕЛИН ПЕЛИН
Сюжетът и композицията:
 На какви основания можем да определим „По жътва“ като разказ?
 Какво се случва на полето? Разкажи сбито случката.
 В творбата може да бъдат откроени няколко основни сюжетни момента. Озаглави
ги писмено.
 Какви композиционни решения са използвани за построяването на разказа?
Началото, краят и заглавието:
 Каква е връзката между началото и края на творбата? Посочи общите и различ
ните елементи между тях.
 Какво е значението на края за Елин-Пелиновите разкази? Обясни смисъла на
изречението „Полето празнуваше тъжен празник“.
 Изясни ролята на заглавието – с кои елементи на творбата то е свързано?
 Посочи възможните значения на думата „жътва“ в разказа.
Мотивите:
 Кои мотиви разработва творбата?
Повествователят и героите:
 Присъствието на повествователя в разказа е незабележимо. Как читателят въз
приема разказаното в резултат на това?
 Направи характеристика на Никола – как изглежда, какви черти от характера му
„виждаш“, какви са отношенията му с близките и с Пенка.
 Направи характеристика на Пенка. Какво значение има фактът, че първо я виж
даш през очите на другите, а след това се запознаваш с портретното ѝ описание?
 Как творбата изгражда представата за взаимоотношенията в семейството на Ни
кола?
Конфликтите:
 Най-общо видовете конфликти са два – външни и вътрешни. Като имаш предвид
казаното, определи какъв е конфликтът в разказа.
„ПО ЖИЦАТА“, ЙОРДАН ЙОВКОВ
Сюжетът и композицията:
 На какви основания можем да определим „По жицата“ като разказ?
 В творбата може да бъдат откроени няколко основни момента. Озаглави ги пис
мено, като имаш предвид основното, за което се разказва в тях.
 Номерирай още веднъж записаните основни моменти според последователност
та, която съответства на тяхното линейно протичане във времето. Направи извод
за начина, по който се изгражда сюжетът на творбата.
 Подчертай в своя план моментите, които съдържат разказ за някаква история.
Колко са „разказите“, вмъкнати в разказа?
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 Къде и кога се развива действието? Колко време обхваща?
 Как са композирани сюжетните моменти? Кой композиционен похват е използван от автора, за да изведе на преден план преживяванията на героите?
Началото, краят и заглавието:
 Как започва разказът?
 Как завършва разказът?
 Каква е връзката между началото и края на творбата?
 Коментирай ролята на заглавието – какво означава, с кои елементи на разказа и
с кои герои е свързано?
 Посочи възможните значения на думата „път“ в разказа.
Мотивите:
 Кои мотиви разработва творбата във всеки от разказите в този разказ?
Повествователят и героите:
 Докажи (чрез примери от творбата), че повествователят вижда и разказва всичко.
Какво е значението на този литературен факт?
 Характеризирай Гунчо. Защо съдбата на неговото семейство е покъртителна?
 Какво е отношението на Моканина към страданието на Гунчовото семейство?
Как е изразено?
 Как говори Гунчо – как слуша Моканина? Как пита Гунчо – как отговаря Моканина? Как гледа Гунчо – как вижда Моканина?
 Как творбата изгражда представата за голямото страдание на майката?
 Как творбата изгражда представата за несломимата вяра на Нонка?
Конфликтите:
 Какви са конфликтите в творбата? От какво са породени?
3. Методически модел на уроците за развитие на комуникативните компетент
ности („Творецът в теб“)
Третият раздел от учебника – „Творецът в теб“, включва тема за развиване на
комуникативните компетентности, заложена в учебната програма по литература: „Описание на предметна обстановка в художествен текст“.
Цели за:
1. Описание на предметна обстановка в художествен текст:
 Ученикът да създава в устна форма описание на предметна обстановка в художествен текст с цел:
 да изрази естетическата си представа за описваните елементи;
 да предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно от породеното от
непосредственото общуване с художественото описание;
 да спазва правилата на книжовния изговор;
 да поставя логическото ударение на подходящото място.
I. Описание на предметна обстановка в художествен текст
 След „До Чикаго и назад“ на Алеко Константинов
На Чикагското изложение България е представена с малък павилион, твърде невзрачен в сравнение с павилионите на другите държави. Затова Алеко с насмешка го нарича
„дюкянче“ и „барака“.
Направи устно описание на предметната обстановка в българския павилион (половината от класа работят с откъс № 1, а останалата половина – с откъс № 2).
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Откъс № 1: от „На първи план в туй дюкянче личат две красиви витрини с розово
масло.“ до „На бюрото на г. Шопова е закачена картата на България.“
Откъс № 2: от „Чакайте. Преди да се задълбаем из Midway Plaisance, да се поспрем
при бай Айвазияна. И г. Йовчев е тука.“ до „А от двете страни на булката, на стената, са
закачени портретите на българския княз, на президент-министъра и на военния минис
тър.“
1. Планирай своето устно описание на предметна обстановка – запиши в тетрад
ката си отговор на всеки от поставените въпроси (помагай си с модела от учебника – руб
риката „Творецът в теб“).
 Какво е мястото на описанието на предметната обстановка в текста – в началото,
в средата, в края?
 Кой го прави – авторът или някой от героите, които той среща?
 Чии мисли и чувства представя описанието – на автора или на герой?
 Кратко ли е, или в него са включени подробности?
 Каква е гледната точка на създаващия описанието – „вижда“ се част от българ
ския павилион или целият павилион; вижда се отвън или отвътре?
 Кои и какви са елементите (описваните предмети)?
 Има ли някои предмети от обстановката, които трябва да бъдат отбелязани спе
циално?
 Какви чувства поражда предметното описание?
 Каква е неговата роля в творбата?
4. Методически модел на уроците за въведение и обобщение („Българинът
във възрожденския свят“ и „Човекът в обществото – норми, ценности и
конфликти“)
В годишното тематично разпределение по литература за 7. клас се отделя по 1 час
за обобщение. За всеки от двата раздела в учебника – „Българинът във възрожденския
свят“ и „Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти“, се отделят по 1 час.
Предложеният модел за обобщение в учебника ясно, точно, логически издържано, но
и образно систематизира очакваните резултати както по темите във всеки раздел, така
и по трите области на компетентности – социокултурни, литературни и комуникативни.
Методически акценти
За двете въведения към всеки от разделите
• „Сюжетът“ на всеки раздел е представен във въведенията („епизодите“ в „сю
жета“ на първия раздел са 7, а „епизодите“ в „сюжета“ на втория раздел са 6
– колкото са творбите, включени в програмата по литература за 7. клас). Инфор
мацията, поместена в двете въведения, има едновременно мотивираща, въвежда
ща, спомагателно-справочна и обобщаваща функция. Ето защо тя може да бъде
ползвана по различен начин:
 като въведение под формата на кратък разказ на учителя към цикъла уроци, пос
ветени на първата творба от съответния раздел (за първи раздел – „Вятър ечи,
Балкан стене“ на Добри Чинтулов, а за втори раздел – „До Чикаго и назад“ на
Алеко Константинов);
 като задача учениците да прочетат самостоятелно вкъщи въведенията и в начало
то на следващия час да се коментира разбраното от тях;
 като задача учениците да прочетат самостоятелно в клас въведенията, след което
се прави коментар на разбраното в самия час под ръководството на учителя;
 като указание към учениците, че могат преди, по време на и след разглеждането
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на всяка творба да прочитат и/или поглеждат съответното въведение и да съпос
тавят това, което то казва (и изобразява), с това, което виждат реализирано в
конкретната творба;
За двете обобщения след всеки от разделите
• Обобщават характеристиките на:
 българина във възрожденския свят и основните мотиви в литературата от края на
Възраждането и първите години след Освобождението;
 човека в обществото и основните мотиви в литературата от първата половина
на 20. век.
• Обобщават конфликтите, проблемите и ценностите, представени в творбите на
изучените автори от всеки раздел в учебника.
• Съотнасят конфликтите, проблемите и ценностите, представени в творбите на
изучените автори от всеки раздел в учебника, с личния опит на ученика, който
идентифицира собствените си конфликти, проблеми и ценности.
• Открояват чрез съпоставка общите за човека от всяка епоха конфликти, пробле
ми и ценности.
• Откриват връзката между ключовите послания на всяка творба и смисъла, който
това послание има за личния опит/свят на ученика.
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ВХОДНО НИВО С КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ, ВАРИАНТ 1 И 2
Входно ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 1
Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. вклю
чително).
Около 3000 души се събраха в китайската провинция Шандун за началото на Фести
вала на хвърчилата. Над десет хиляди „небесни дракона“ изпълниха небето над градчето
Вейфанг в събота.
Това е най-големият кайт фестивал в света. Ясното небе беше изпълнено с риби, кра
ви, маймуни, плюшени мечета, китайски дракони и традиционни хвърчила.
Проявата води началото си от една древна китайска мъдрост: „Пуснеш ли хвърчило
в небето, пускаш своето нещастие“. Затова хиляди професионални майстори и любители
на хвърчила идват през април във Вейфанг, за да се освободят от лошото в себе си.
По време на фестивала може да се види на живо как се правят летящите хартие
ни чудовища – технологията е останала почти непроменена от 2000 години. Освен това
може да се купи или създаде собствено хвърчило, както и да бъдат намерени уникални
сувенири.
Шандун е провинция с дълга история, множество културни реликви и исторически
места. Красивите планини, реки и езера предоставят възможност на туристите да видят
прелестни пейзажи. Вейфанг е родното място на хвърчилата, а фестивалът започва да се
провежда през 1984 г. и не спира да събира ентусиасти и днес.
						
От интернет
1. Откъсът е част от:
А) разказ			
Б) информационна бележка
В) научна статия
Г) делова покана
2. Кой израз от текста НЕ назовава хвърчилата?
А) хартиени чудовища		
Б) небесни дракона
В) кайт
Г) уникални сувенири
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
А) От 1984 г. през май в градчето Вейфанг се провежда най-големият в света
фестивал на хвърчилата.
Б) Туристите могат да се насладят на прелестни пейзажи в китайската провинция
Шандун.
В) Китайците вярват, че се освобождаваш от отрицателното у себе си, когато
пуснеш в небето хвърчило.
Г) Методите за изработване на хвърчила не са се променили съществено през
вековете.
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4. Какво е значението на подчертаната в текста дума реликви?
А) вещи от първа необходимост, които хората винаги носят на екскурзия
Б) исторически обекти, които се смята, че са важни за цялото човечество
В) предмети, които се пазят и почитат като скъпи спомени
Г) общо название на дрехите, бельото, принадлежностите за лично използване
5. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
А) очуден		
Б) очтив		
В) очакване
Г) очастък
6. В кое от изреченията е използвано показателно местоимение?
А) Не получих никаква информация и затова бях неподготвен.
Б) За благотворителната акция събираме всякакви пластмасови капачки.
В) Никой не ми каза, че филмът е толкова дълъг.		
Г) Прочетох на един дъх книгата, която Ива ми препоръча.
7. В кой от отговорите има само причастия?
А) свистящ, непокрит, кисел		
Б) квадратен, прегракнал, укрепващ
В) недопит, шеговит, схванал		
Г) засъхнал, пробит, шумящ
8. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало неопреде
лено време?
А) Кой е дал имената на континентите?
Б) За контролното Мартин беше научил само три урока.
В) Ако беше поставил рекорд, щяха да съобщят по телевизията.
Г) Няколко пъти му пращах покана за приятелство.
9. В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
А) зеленчук, видели, смешка		
Б) снежен, череп, колена
В) грешен, млечен, песъчлив		
Г) големина, колело, ветровит
10. Кое от изреченията е сложно съчинено?
А) Умори се от тичането и седна на пейката.
Б) Вървейки през парка, Жана видя катерички.
В) Когато влезе в хижата, бурята вече вилнееше.
Г) В клас обсъдиха всички възможни варианти за подарък.
11. В кое от изреченията има еднородни допълнения?
А) По площада се разхождаха майки с деца, ученици и възрастни хора.
Б) В топлата стая тя съблече сакото и пуловера си.
В) Ураганни ледени ветрове заплашваха да ударят острова.
Г) Докато бях на село, редовно се обаждах на мама.
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12. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
А) Аз бях единственият ученик, спечелил място на втория кръг на олимпиадата.
Б) Лакътят ме болеше и затова отидох при лекаря си.
В) Романът не съм чел, но съм гледал филма.
Г) Учителите ни – математикът и историкът, бяха с нас на лагера.
13. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Хубава
си, моя горо“?
А) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата
Б) мотивът за бедността и несправедливото страдание
В) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
Г) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората
14. Кое НЕ е вярно за повествователя в „Косачи“?
А) Той като че ли вижда и чува всичко.
Б) Той води разказа, описва в детайли хората и природата.
В) Той е един от косачите в тракийското поле.
Г) Той представя събитията от 3 л. ед. ч.
15. Попълнете празното място в изречението с правилната дума.
Според характера на изобразеното .......... могат да бъдат планински, равнинни, морски и пр.
А) мотивите				
Б) пейзажите
В) повествователите			
Г) характеристиките
16. Коя от изброените творби НЕ е стихотворение?
А) „Братчетата на Гаврош“		
Б) „Художник“
В) „Серафим“				
Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
17. За кое от изучените в 6. клас произведения се отнася изречението: Политическият сблъсък, предизвикан от думите на едно дете, е между българи и
българи – не само между характерите, но и между идеите и убежденията
им за това кое е най-важното за бъдещето им именно като българи.?
А) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
Б) „Серафим“
В) „Братчетата на Гаврош“
Г) „Радини вълнения“ („Под игото“)
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18. На кой герой е характеристиката: Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада, очите му, като у пияниците или у хора, които не са си доспали,
бяха влажни и замъглени.?
А) Еню
Б) Благолажът
В) Кириак Стефчов
Г) Серафим
19. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?
А) „Художник“ – Веселин Ханчев
Б) „Серафим“ – Елин Пелин
В) „Хубава си, моя горо“ – Иван Вазов
Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Христо Смирненски
20. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
А) Еню – „Радини вълнения“ („Под игото“)
Б) Стамо – „Косачи“
В) кака Гинка – „Серафим“
Г) Павлина – „Косачи“
21. Отговорете с 2 – 3 изречения на въпроса: Кои хора Иван Вазов нарича чужденци в петата част на „Отечество любезно, как хубаво си ти!“, защо и в
какъв смисъл употребява тази дума?.
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ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ
Име: .........................................................

Клас: ........

Номер: .........

Вариант: ........

Начин за отбелязване на правилните отговори:
*

А

Б

Í

Г

21. .............................................................................
...................................................................................
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ЛИСТ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
За входното ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 1

•
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Г
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Този лист е за учителя – направете си шаблон за проверка, като копирате листа и
изрежете с макетно ножче кутийката с кръстчето, което показва верния отговор.
Така много лесно ще проверите теста, след като сте снимали листа за отговори от
предната страница и сте го раздали на учениците за попълване.
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Максималният брой точки от входното ниво е 25 – 20 от теста (по една точка за всеки
верен отговор) и 5 от свободния отговор.
Скала за оценяване
Брой точки

Оценка

25 – 21

Отличен

20 – 16

Много добър

15 – 11

Добър

10 – 8

Среден

Под 8

Слаб

Примерен отговор на 21. задача: Чужденци са наречени тези хора, които са неспо
собни да видят красотата на отечеството. Те не могат да осъзнаят и ценността на родно
то. Дори животните се оказват по-чувствителни и по-знаещи от тях и това предизвиква
огорчението на автора.
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Входно ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 2
Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. вклю
чително).
Метрòто – съкратено от метрополитен, известно още като подземна железница, е
градски или извънградски бърз обществен железопътен транспорт, често изцяло или от
части пътуващ под земята. Метрото спира на метростанции в населени места, както и в
близост до важни транспортни възли, забележителности и други обекти.
Линиите на метрото и техни отделни участъци може да бъдат подземни (тунели), на
земни и надземни (мостове и естакади). Общата дължина на линиите варира в различните
градове, като може да достигне от 2 – 3 км до 1300 км (в Ню Йорк).
Названието „метрополитен“ (метро) е прието в много страни. То произлиза от името
на компанията Metropolitan Railway („столична железница“), която е построила първо
то метро в Лондон през 1863 г. Линията е била малко по-дълга от 5 км. Първоначално
композициите са били теглени от парен локомотив, който изпълвал с черен дим тунелите
вследствие на лоша вентилация. По-късно, през 1890 г., в лондонското метро е била из
градена и първата електрическа линия. През 1891 г. подобно съоръжение е било създа
дено и в Глазгоу, Шотландия.
Бостън е първият американски град с метро, открито през 1897 г. Първата подземна
железница в Ню Йорк е построена през 1904 г. Повече от 150 града в света имат метро.
В континентална Европа най-старата подземна линия е построена от френски инже
нери през 1875 г. в Истанбул, но тя била с ограничена дължина и вагоните били теглени
от животинска тяга. Поради този факт най-често се приема, че първото метро в Европа е
в Будапеща – открито е през 1896 г.
						
От интернет
1. Кое заглавие НЕ е подходящо за текста?
А) Интересни факти за метрополитена		
Б) История на метрото
В) Строителите на метрото		
Г) Особености на бързия обществен железопътен транспорт
2. Кой от изброените градове е споменат в текста два пъти?
А) Глазгоу		
Б) Ню Йорк
В) Истанбул		
Г) Бостън
3. Кое от изреченията съдържа информация за историята на метрото?
А) Метрото спира на метростанции в населени места, както и в близост до важни
транспортни възли, забележителности и други обекти.
Б) Първоначално композициите са били теглени от парен локомотив, който из
пълвал с черен дим тунелите вследствие на лоша вентилация.
В) Названието „метрополитен“ (метро) е прието в много страни.
Г) Линиите на метрото и техни отделни участъци могат да бъдат подземни (туне
ли), наземни и надземни (мостове и естакади).
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4. С кой от изброените изрази е подходящо да се замени подчертаната в тек
ста дума варира?
А) отклонява се от правилата		
Б) движи се в определени граници
В) колебае се в местоположението си		
Г) разнообразява пейзажа
5. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?
А) уточнявам		
Б) утешавам		
В) ухапвам		
Г) ухладнявам
6. В кое от изреченията е използвано обобщително местоимение?
А) Защо на компютъра ми се отварят всякакви рекламни сайтове, без да натискам
нищо?		
Б) През лятото отборът няма да продаде централния си нападател при никакви
обстоятелства.		
В) Понякога, загледани в бъдещето, пропускаме малките неща, които изграждат
света ни.
Г) Шикоку е порода кучета, чийто произход може да се проследи до Китай.
7. В кой от отговорите има само причастия?
А) преплетен, нахален, предплатен
Б) сребърен, затревен, неукрепен
В) закупен, изтеглен, изчистен		
Г) ненаситен, кулинарен, опростен
8. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало предвари
телно време?
А) Шампионатът щеше да се проведе през май.
Б) Неусетно бяха навлезли в дълбоката джунгла.
В) Знаете ли кой е изобретил компаса?
Г) Телефонът му беше повреден от два дни.
9. В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
А) седенки, смелост, крайбрежие		
Б) летовник, спрени, хлебен
В) белота, двеста, невеста			
Г) треска, слепец, ленивец
10. Кое от изреченията е сложно съчинено?
А) Рисуването винаги му доставяше истинско удоволствие.
Б) Ще почистя дъската, когато ми намериш гъба.
В) Прескачайки оградата, малкият палавник скъса панталона си.
Г) Погледна нагоре, но не видя нищо и се успокои.
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11. В кое от изреченията има еднородни допълнения?
А) Взе учебниците и тетрадките си и се премести на задния чин.		
Б) Жената бавно и внимателно увиваше подаръка.
В) Фирмата участва в поръчки за поддържане на първокласни и второкласни пъ
тища.
Г) Лицата на Валя и Петя засияха от радост.
12. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
А) Книгите са неговият пътеводител из миналото.
Б) Тя счупи нокътя си с пръстена, с който си играеше.
В) Младежът следеше огъня, избухнал на тавана.
Г) Преразказа беше предаден преди края на часа.
13. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Отечест
во любезно, как хубаво си ти!“?
А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
Б) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата
В) мотивът за бедността и несправедливото страдание
Г) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на родината
14. Кое от чувствата НЕ е характерно за „Хубава си, моя горо“?
А) носталгия
Б) родолюбие
В) състрадание
Г) тъга
15. Отбележете какъв вид характеристика на литературен герой НЕ същест
вува.
А) изобразителна		
Б) чрез постъпки и действия
В) портретна
Г) речева
16. Коя от изброените творби е стихотворение?
А) „Братчетата на Гаврош“		
Б) „Косачи“
В) „Серафим“			
Г) „Радини вълнения“
17. За кое от изучените в 6. клас произведения се отнася изречението: В центъра на творбата е майсторството на народния разказвач и певец, чието
изкуство е в състояние да завладее душите на хората, да ги накара да мис
лят за живота си, да променят решенията си?
А) „Радини вълнения“ („Под игото“)
Б) „Художник“
В) „Косачи“
Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

69

18. От коя от изучените в 6. клас творби е откъсът: „Без да бърза, той подпря
на пейката тоягата си, сне и чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка
година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места по
Гергьовден или по Димитровден, когато слугите менят господарите си.
Той беше от града, но търсеше работа по селата“?
А) „Радини вълнения“ („Под игото“)
Б) „Серафим“
В) „Косачи“					
Г) „Братчетата на Гаврош“
19. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?
А) „Хубава си, моя горо“ – Веселин Ханчев
Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов
В) „Художник“ – Елин Пелин
Г) „Косачи“ – Любен Каравелов
20. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
А) Андрея – „Серафим“
Б) Иван – „Косачи“
В) чорбаджи Мичо – „Радини вълнения“ („Под игото“)
Г) Михалаки Алафрангата – „Косачи“
21. Отговорете с 2 – 3 изречения на въпроса: Кои са двата мотива, които са
противоположни и се преплитат в „Братчетата на Гаврош“?.
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ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ
Име: .........................................................

Клас: ........

Номер: .........

Вариант: ........

Начин за отбелязване на правилните отговори:
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ЛИСТ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
За входното ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 2

•
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Този лист е за учителя – направете си шаблон за проверка, като копирате листа и
изрежете с макетно ножче кутийката с кръстчето, което показва верния отговор.
Така много лесно ще проверите теста, след като сте снимали листа за отговори от
предната страница и сте го раздали на учениците за попълване.

Максималният брой точки от входното ниво е 25 – 20 от теста (по една точка за всеки
верен отговор) и 5 от свободния отговор.
Скала за оценяване
Брой точки

Оценка

25 – 21

Отличен

20 – 16

Много добър

15 – 11

Добър

10 – 8

Среден

Под 8

Слаб

Примерен отговор на 21. задача: Двата мотива от „Братчетата на Гаврош“, които
се преплитат и са изцяло противоположни, са за жестокия и бляскав град и за бедността
и страданието на малките гаврошовци. Градът е богат, изпълнен „с безброй жадувани
неща“, а децата са гладни и „одрипани“. Жестоката студенина на града среща скръбта и
мъката в очите на децата.
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2. ИЗХОДНО НИВО С КЛЮЧ КЪМ ЗАДАЧИТЕ, ВАРИАНТ 1 И 2
Вариант 1
Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. вклю
чително).
Непал е държава в Южна Азия, граничеща на север с Китай, а на юг, изток и запад – с
Индия. Страната няма излаз на море и е разположена в близко съседство с Хималаите.
Столица на държавата е град Катманду. Гянендра е последният крал на Непал, защото
монархията е премахната след изборите през 2008 г. и страната е обявена официално за
федерална република.
Произходът на името Непал не е установен със сигурност, но според най-разпрос
транената теория той идва от думите „не“ (свещен) и „пал“ (пещера).
Територията на Непал има формата на правоъгълник. На дължина е 650 км, а на
ширина – 200 км. Площта ѝ е 147 181 км². Релефът на Непал е разнообразен. Малката
държава обикновено се разделя на три физикогеографски области: планинска, хълмиста
и терайска1. Тези екологически пояси се редуват от изток на запад и се пресичат от голе
мите речни системи в страната.
Планинската област включва най-високите места на Земята, като на границата между
Непал и Китай се намира най-високият връх на Земята Еверест (Джомолунгма), висок
8848 м. Осем от десетте най-високи върха в света се намират на територията на Непал.
Хълмистата област Пахар граничи с планинската. Надморската височина варира от
1000 до 4000 м. Тук се намира долината на Катманду, която е най-плодородният и насе
лен район. Въпреки географската изолираност и ограничения икономически потенциал
регионът винаги е бил политически и културен център на Непал.
Терайските равнини, които граничат с Индия, представляват северната част на ИндоГангската равнина. Областта се характеризира с горещ и влажен климат.
									От интернет
1. Кой от отговорите представя вярно последователността на информацията
в текста?
А) разположение, забележителности, форма, значение на името, особености на
релефа и климата на Непал
Б) 
граници, обществено устройство, физикогеографски области, икономика,
главни градове и върхове в Непал
В) територия, административно деление, релеф, планински и речни области, зна
чение на названието на държавата Непал
Г) местоположение, столица, форма на управление, произход на наименованието,
площ, релеф, области на Непал
2. Как се нарича хълмистата област в Непал?
А) Катманду
Б) Гянендра
В) Пахар
Г) Джомолунгма

1

74

Терайска, терайски равнини – заблатени равнини в Непал.

3. Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?
А) На местния език името на държавата Непал означава „високопланинска пе
щера“.
Б) Съвременен Непал е федерална република.
В) Осем от десетте най-високи върха на света са в Непал.
Г) Столицата на Непал се намира в най-плодородната област на страната.
4. В кой от отговорите употребените в текста думи са синоними?
А) регион, област, район
Б) държава, република, монархия
В) установен, разположен, разпространен
Г) долина, територия, равнина
5. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) тъмносин, високопланински, двучасов
Б) къща-музей, покупко-продажба, продавач-консултант
В) гъстонаселен, черноморски, велоалея
Г) високоговорител, полуостров, новодомец
6. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) компрометирам, безнадежност, цялостно
Б) сериал, италиянец, териториален
В) отпечатък, бръмбър, напредък
Г) двоумя се, предупреждавам, криволича
7. В кой от редовете е допусната пунктуационна грешка?
А) За да нямаш грешки, проверявай в речника.
Б) Научих новината, едва когато се прибрах вкъщи.
В) Не ти се обадих не защото нямах свободно време, а защото бях настинал.
Г) Интересувай се от приятелите си, без да досаждаш с въпроси.
8. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Два пъти говорих с класната, но понеже ми беше неудобно, не посмях да се
оплача.
Б) Посъветвай се с родителите си преди да предприемеш нещо!
В) Ако вложиш повече усилия в работата си резултатите ти ще се подобрят.
Г) Пристигна на гарата, три минути след като влакът беше заминал.
9. В кой от редовете е допусната граматична грешка?
А) Изпълнено с искрени чувства, нейното съчинение впечатли класа.
Б) Има опасност от падащи камъни в Искърското и Кресненското дефиле.
В) Разхождайки се из центъра, Валя видя обява за нова театрална постановка.
Г) Диетата на сестра ми не позволява дори една бонбона.
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10. В кой от редовете НЕ е допусната граматична грешка?
А) Момичето си тръгна, след като реши, че това не е нейна работа.
Б) Намерих към кого да се обърна за помощ.
В) Задължително е изискването да се владее български и английски език.
Г) Пътят не е важен, важно е с кой ще вървиш по него.
11. В кой от редовете е допусната грешка при членуването?
А) Секретарът на комисията представи дневния ред на заседанието.
Б) Новият ученик бързо стана най-добрият в класа.
В) Форматът на теста максимално се доближава до изпитния.
Г) Договорът е бил подписан от директора в предвидения срок.
12. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при членуването?
А) Неразумно е да не се отчита напредъка в развоя на технологиите.
Б) Старият граф държеше неговият наследник да е добре образован.
В) Актьорът не пропусна да отбележи, че той е единствения, печелил наградата
два пъти.
Г) Първият път не успях да изпълня добре пируета и паднах.
13. Какво означава устойчивото словосъчетание, подчертано в изречението?
За хората, които не разбираха способностите ѝ, тя беше просто едно отнесено момиче, което вечно хвърчи в облаците.
А) фантазира
Б) изучава природата
В) бездейства
Г) недоволства
14. С кой синоним е най-подходящо да замените подчертаната в изречението
дума, без да се промени смисълът?
В статията се използват официални данни за производството на розово масло.
А) познания
Б) намеци
В) сведения
Г) авторитети
15. Кое от противопоставянията НЕ е характерно за стихотворението „На про
щаване в 1868 г.“ на Христо Ботев?
А) любов – омраза
Б) родина – чужбина
В) свобода – робство
Г) либе – майка
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16. Кой от героите на повестта „Немили-недраги“ произнася думите: „България няма да забрави своите храбри синове“?
А) Македонски
Б) Странджата
В) Бръчков
Г) Попчето
17. Коя от изброените творби НЕ е повествователна?
А) „По жицата“
Б) „Заточеници“
В) „Една българка“
Г) „Бай Ганьо“
18. От коя творба е откъсът?
Въпреки обичая си в подобни случаи, башибозуците не отрязаха главата на
разбойника, за да я разнасят на прът като трофей от победата: смъртта на
предводителя им я даваше не тям... задоволиха се само да запалят кошарата,
дето остана трупът. Тя все димеше и до вечерта, когато две потери избиваха
до един, долу при Искъра, до канарите, тринайсет бунтовника, слезнали следобед от Балкана с цел да прегазят реката.
А) „Немили-недраги“
Б) „По жицата“
В) „По жътва“
Г) „Една българка“
19. В кой от редовете произведение и автор НЕ са свързани правилно?
А) „До Чикаго и назад“ – Алеко Константинов
Б) „Заточеници“ – Пенчо Славейков
В) „Опълченците на Шипка“ – Иван Вазов
Г) „По жицата“ – Йордан Йовков
20. В кой от редовете герой и произведение НЕ са свързани правилно?
А) Нонка – „По жицата“
Б) Хасан ага – „Една българка“
В) Стати – „Бай Ганьо“
Г) Никола – „Неразделни“
21. Отговорете с 2 – 3 изречения на въпроса: Защо връх Шипка е наречен „на
безсмъртен подвиг паметник огромен?“.
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ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ
Име: .........................................................

Клас: ........

Номер: .........

Вариант: ........

Начин за отбелязване на правилните отговори:
*

А

Б

Í

Г

21. .............................................................................
...................................................................................
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1.

А

Б

В

Г

...................................................................................

2.

А

Б

В

Г

...................................................................................

3.

А

Б

В

Г

...................................................................................

4.

А

Б

В

Г

...................................................................................

5.

А

Б

В

Г

...................................................................................

6.

А

Б

В

Г

...................................................................................

7.

А

Б

В

Г

...................................................................................

8.

А

Б

В

Г

...................................................................................

9.

А

Б

В

Г

...................................................................................

10.

А

Б

В

Г

...................................................................................

11.

А

Б

В

Г

...................................................................................

12.

А

Б

В

Г

...................................................................................

13.

А

Б

В

Г

...................................................................................

14.

А

Б

В

Г

...................................................................................

15.

А

Б

В

Г

...................................................................................

16.

А

Б

В

Г

...................................................................................

17.

А

Б

В

Г

...................................................................................

18.

А

Б

В

Г

...................................................................................

19.

А

Б

В

Г

...................................................................................

20.

А

Б

В

Г

...................................................................................

ЛИСТ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
За изходното ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 1

•

Í

1.

А

Б

В

2.

А

Б

3.

Б

В

Г

4.

Í
Í

Í

Б

В

Г

5.

А

Í

В

Г

6.

А

Б

В

7.

А

В

Г

8.

Í

Í

Í

Б

В

Г

9.

А

Б

В

10.

А

В

Г

11.

Í

Í

Í

Б

В

Г

12.

А

В

Г

13.

Í

Í
Б

В

Г

14.

А

Б

Í

Г

15.

А

Б

В

16.

А

Б

17.

А

Í

Í

18.

А

19.
20.

Г

Í
Г

В

Г

Б

В

А

Í

Í

В

Г

А

Б

В

Í

Този лист е за учителя – направете си шаблон за проверка, като копирате листа и
изрежете с макетно ножче кутийката с кръстчето, което показва верния отговор.
Така много лесно ще проверите теста, след като сте снимали листа за отговори от
предишната страница и сте го раздали на учениците за попълване.
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Максималният брой точки от входното ниво е 25 – 20 от теста (по 1 точка за всеки
верен отговор) и 5 от свободния отговор.
Скала за оценяване
Брой точки

Оценка

25 – 21

Отличен

20 – 16

Много добър

15 – 11

Добър

10 – 8

Среден

Под 8

Слаб

Примерен отговор на въпрос 21: Във встъпителната част на одата „Опълченците
на Шипка“ от Иван Вазов лирическият говорител постепенно изгражда образа на чутов
ния връх, който е „на безсмъртен подвиг паметник огромен“. Неговата светлина раз
пръсква мрака, облакът е заменен от „небето синьо“, а срамът отстъпва място на славата,
защото българските доброволци защитават достойно националната чест.
• Споменът е поместен в Балкана – символ на непокорния български дух и геро
ичната саможертва.
• Историята присъства чрез сравнението с Термопилите и сиянието на върха,
„покрит с бели кости и със кървав мъх“, връх, превърнал се в легенда.
• Името, макар и още непроизнесено, „вечно живей“.

80

Изходно ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 2
Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. вклю
чително).
Първите пари във формата на монети са свързани с Лидия, Мала Азия, където в сре
дата на 7. в. пр.Хр. са въведени първите монети от самородна сплав от злато и сребро с
разнообразни размери и без означения за стойност. Херодот пише, че „лидийците първи
секли и въвели в употреба парите от злато и сребро и също първи захванали търговия
на дребно“.
Изказани са хипотези, че като разменно средство монетите са се появили първо в
Древен Китай, а в Лидия са изработвани вече от ценен метал като гаранция за тяхната
стойност. Древните гърци също възприемат новата идея и започват да произвеждат сре
бърни и бронзови монети – драхми. Най-напред пари започва да сече цар Фидон в Егина
през 7. в. пр.Хр. Тези ранни монети съдържат определено количество метал с конкретна
стойност. Като гаранция за точното съдържание на метала монетите се щамповат с ем
блема – за Егина това е костенурка, за Атина – бухал или маслинова клонка, за Коринт
– пегас, и т.н. Срещат се глави на божества и надписи, идентифициращи владетеля или
държавата, която ги е емитирала. Главите на владетелите се появяват през елинистичния
период и в Древен Рим.
Думата монета има латински произход и идва от прозвището на една от най-важните
богини в римския пантеон – Юнона Монета. Край нейния храм на Капитолийския хълм
през 269 г. пр. Хр. отваря врати първият монетен двор, където се изработвали сребърни
денарии с образа на богинята.
Монетите са удобни, защото бързо може да бъдат преброени и така отпада необходи
мостта слитъците от метал да се претеглят, както търговците правели по-рано. Първите
монети внасят сигурност в търговския обмен и така парите подпомагат развитието на
цивилизацията.
			
От интернет
1. Кое е най-подходящото заглавие за текста?
А) Произход на парите
Б) История на монетите
В) Първият монетен двор
Г) Украсата на парите
2. С чие име се свързва наименованието монета?
А) на Атина
Б) на Юнона
В) на Лидия
Г) на Егина
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3. Как НЕ може да се тълкува смисълът на употребеното в текста изречение:
Изказани са хипотези, че като разменно средство монетите са се появили
първо в Древен Китай?
А) Съществуват мнения, че най-напред в Древен Китай монети са били използва
ни за заплащане на стоки или услуги.
Б) Изречени са догадки, че древнокитайските монети за пръв път са били използ
вани като средство за размяна.
В) Има предположения, че появата на монетите в Древен Китай слага началото на
този вид платежно средство за размяна.
Г) Приема се за възможно Древен Китай да е родината на монетите като размен
но средство.
4. Кое от твърденията НЕ е вярно според текста?
А) Според Херодот лидийците са тези, които започват търговията на дребно.
Б) Върху монетите, сечени в Атина, може да се намери изображение на бухал.
В) Драхми, пегаси и денарии са наименования на антични монети.
Г) Преди появата на монетите на търговците се налагало да теглят металните
слитъци.
5. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
А) уточнение, уговорка, угощение
Б) рекъл, изпекъл, произнесъл
В) безопасност, безкомпромисност, безмилостност
Г) претчувствие, претрупан, претоварвам
6. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
А) изобличавам, изкреност, изкушение
Б) безспорно, безмислено, безразсъдно
В) опушен, осакатен, огорчен
Г) изменник, пленник, рожденник
7. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Ще се застъпя за теб не защото си ми приятел, а защото си прав.
Б) Кафенетата край брега затварят, чак когато си тръгне и последният клиент.
В) Археолозите проучват новооткрито селище, името на което никой не е чувал
досега.
Г) Денят, дъждовен и студен, не обещаваше приятни преживявания.
8. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Много често хората, без да се замислят за живота си, пресичат на червено.
Б) Докато бяхме в планината нямах добро интернет покритие.
В) От интервюто, излъчено снощи по телевизията разбрах, че приятелят ми е
станал герой.
Г) Яж бавно, защото ако бързаш, ще се задавиш.
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9. В кой от редовете е допусната граматична грешка?
А) Така и не стана ясно кой е пропуснал да ни съобщи за състезанието.
Б) Колебая се кой пуловер да облека за екскурзията утре.
В) Не зная с кой да се посъветвам, а ми е трудно да взема решение.
Г) Казаха им с кой автобус ще пътуват, но не знаеха кой ще ги придружава.
10. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
А) Възстановено е движението в активната и аварийната ленти на автомагистра
лата.
Б) Фермерите се оплакват от вредители, които унищожават слънчогледовите и
царевичните ниви.
В) Човекът, който срещнахме край извора, ни разказа историята на кладенчето.
Г) Представиха дружеството, строящо метрото, чийто акции се предлагат на бор
сата.
11. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
А) Заловиха иманяря, нанесъл много щети, разкопавайки могилата.
Б) Спори се дали Апостола е обесен на 18 или на 19 февруари 1873 г.
В) Мотопедът, който получи за рождения си ден, още стоеше неразопакован в
гаража.
Г) Пазачът го беше страх да остави входа без наблюдение.
12. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при членуването?
А) Гостите – съседа от долния етаж и жена му, като че ли забравиха да си тръгнат.
Б) Котаракът останал единственият приятел на самотния старец.
В) Съученикът ми не познаваше сюжетът на разказа, а и героите объркваше.
Г) В летния пек все повече се увеличава процента на потърсилите за помощ ле
каря си.
13. Кое от устойчивите словосъчетания се различава по смисъл от останалите?
А) клатя си краката
Б) лапам мухи
В) хванал ме е канапът
Г) тежа на мястото си
14. С коя дума може да замените подчертаната, без да се промени смисълът на
изречението?
Обсъждайки темата за пътешествията на колоритния българин в Европа,
младежите се забавляват, но същевременно дават своята нравствена оценка
на постъпките му.
А) обагрения
Б) изобразения
В) впечатляващия
Г) блестящия
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15. В коя от изброените творби НЕ присъства лирически герой?
А) „Една българка“
Б) „Вятър ечи, Балкан стене“
В) „На прощаване в 1868 г.“
Г) „Неразделни“
16. В коя от изброените творби НЕ присъства образът на Балкана?
А) „Опълченците на Шипка“
Б) „По жицата“
В) „Заточеници“
Г) „Немили-недраги“
17. За кое от произведенията историческото време, в което протича действие
то, НЕ е от съществено значение?
А) „Немили-недраги“
Б) „На прощаване в 1868 г.“
В) „Една българка“
Г) „По жицата“
18. От коя творба е откъсът?
Портиерът след всеки пет минути удря звънеца и равнодушно, с един ленив
глас съобщава направлението на треновете: „хë-гëш-фë-кë-тë-хе-ги, киш-кëрëш, се-ге-дин, уй-ве-дек.“ Няколко англичани пътници го зяпнали в устата, а
той, види се, навикнал на вниманието, което обръща със своеобразния си език,
засмива се до уши и с още по-висок и дрезгав глас продължава...
А) „Бай Ганьо“
Б) „До Чикаго и назад“
В) „Една българка“
Г) „Немили-недраги“
19. В кой от редовете произведение и автор НЕ са свързани правилно?
А) „На прощаване в 1868 г.“ – Христо Ботев
Б) „Неразделни“ – Пейо Яворов
В) „Стани, стани, юнак балкански“ – Добри Чинтулов
Г) „Бай Ганьо“ – Алеко Константинов
20. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
А) Гунчо – „По жътва“
Б) Айвазиян – „До Чикаго и назад “
В) Хасан ага – „Немили-недраги“
Г) Калина – „По жицата“
21. Отговорете с 2 – 3 изречения на въпроса: Защо баба Илийца решава да направи „добро... клетнику“?.
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ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ
Име: .........................................................

Клас: ........

Номер: .........

Вариант: ........

Начин за отбелязване на правилните отговори:
*

А

Б

Í

Г

21. .............................................................................
...................................................................................

1.

А

Б

В

Г

...................................................................................

2.

А

Б

В

Г

...................................................................................

3.

А

Б

В

Г

...................................................................................

4.

А

Б

В

Г

...................................................................................

5.

А

Б

В

Г

...................................................................................

6.

А

Б

В

Г

...................................................................................

7.

А

Б

В

Г

...................................................................................

8.

А

Б

В

Г

...................................................................................

9.

А

Б

В

Г

...................................................................................

10.

А

Б

В

Г

...................................................................................

11.

А

Б

В

Г

...................................................................................

12.

А

Б

В

Г

...................................................................................

13.

А

Б

В

Г

...................................................................................

14.

А

Б

В

Г

...................................................................................

15.

А

Б

В

Г

...................................................................................

16.

А

Б

В

Г

...................................................................................

17.

А

Б

В

Г

...................................................................................

18.

А

Б

В

Г

...................................................................................

19.

А

Б

В

Г

...................................................................................

20.

А

Б

В

Г

...................................................................................

85

ЛИСТ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ
За изходното ниво по БЕЛ за 7. клас
Вариант 2

•
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1.

А

2.

А

3.

А
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Í
Í

4.

А
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В

Г

В

Г

В

Г

Б

Í

Г

А

Б

В

6.

А

Б

7.

А
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Í

Í

Í
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Í
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Б

В

Г
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Г
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А

Í

Í
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Г
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Í

Í
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Г

13.
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Б
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А
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Í
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Г
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А

Í
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Г
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А

Б

В

18.

Í

Í

Б

В

Г

19.

А

В

Г

20.

А

Í
Í

В

Г

Г

Този лист е за учителя – направете си шаблон за проверка, като копирате листа и
изрежете с макетно ножче кутийката с кръстчето, което показва верния отговор.
Така много лесно ще проверите теста, след като сте снимали листа за отговори от
предишната страница и сте го раздали на учениците за попълване.

Максималният брой точки от входното ниво е 25 – 20 от теста (по 1 точка за всеки
верен отговор) и 5 от свободния отговор.
Скала за оценяване
Брой точки

Оценка

25 – 21

Отличен

20 – 16

Много добър

15 – 11

Добър

10 – 8

Среден

Под 8

Слаб

Примерен отговор на въпрос 21: Баба Илийца – героиня от разказа „Една българ
ка“ на Иван Вазов, е смела жена, самоотвержена българка, загрижена майка и милостива
християнка, която при никакви обстоятелства не отстъпва от нравствените си принципи
и твори добро – това е нейният достоен избор. В „лошо време“ човек изявява истинските
качества на личността си.
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