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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - VIII 
а
 и VIII 

б
 клас 

 

Задачи за седмицата 06.04 - 10.04.2020 г.  

 

1 час: 

 

СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ 

 

СЛОЖНО СЪСТАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ 

 

    1 Зад. Прочетете урочната статия.  

 

    2 Зад. Направете план на урочната статия. 

 

    3 Зад. Внимателно прочетете текста от интернет от началото на урока, а след това и 

пояснението след него за двата вида сложни изречения. 

 

     4 Зад. Припомнете си кое изречение наричаме сложно съчинено изречение и кои 

съчинителни съюзи използваме при него. 

 

      5 Зад. Припомнете си кое изречение наричаме сложно съставно.  

     След това разгледайте таблицата на стр. 88, в която са дадени примери за сложни 

съчинени и примери за сложни съставни изречения.  

     Запишете примерите в тетрадките си и вижте разликата между двата вида 

изречения. 

 

      6 Зад. Преминете към точката - Видове подчинени изречения на стр. 89 от 

учебника. 

      Припомнете си четирите вида подчинени изречения:  

      А) подчинено подложно; 

      Б) подчинено допълнително; 

      В) подчинено обстоятелствено; 

      Г) подчинено определително; 

      Запишете примерите от учебника в тетрадките си и подчертайте видовете 

подчинени изречения, както е показано в учебника на стр. 89. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Стр. 90/ зад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Стр. 91/ зад. 7 

3. Стр. 92/ зад. 10 

 

 

 

2 час 
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ГРАНИЦИ НА ПОДЧИНЕНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 

 

    1 Зад. Прочетете урочната статия на стр. 93. 

 

    2 Зад. Направете план на урочната статия. 

 

    3 Зад. Внимателно прочетете текста на стр. 93. 

 

    4 Зад. След това разгледайте поместената в учебника схема, която дава представа 

къде може да бъде разположено подчиненото изречение, спрямо главното.  

 

     5 Зад. Обърнете голямо внимание как се отделя подчиненото изречение в цялото 

сложно съставно изречение. 

 

      6 Зад. На стр. 94 от учебника разгледайте четирите стъпки, които ще Ви помогнат 

бързо и лесно да откривате границите на подчиненото изречение. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Стр. 95/ зад. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Имейл за изпращане на домашните работи: mvralcheva@abv.bg 
 

 

ЛИТЕРАТУРА - VIII 
а
 и VIII 

б
 клас 

 

Задачи за седмицата 06.04 - 10.04.2020 г. 

 

Черноризец Храбър 

 

За буквите 

 

1. Прочетете биографията на автора. Направете план на прочетените  

биографични данни. 

 

2. Прочетете текста на произведението ''За буквите'' на стр. 158-160 от  

учебника. 

 

3. Направете план на художествения текст. 

 

4. Направете кратък преразказ на текста и ми го изпратете на имейл. 

 

5. На стр. 164 отработете Зад. 1 от рубриката ''Да приложим'' (таблицата). 

 

   

Имейл за изпращане на домашните работи: mvralcheva@abv.bg 
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Материали по български език и литература, предназначени за 8 В клас 
Изпращайте задачите на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Какво би трябвало да знаете дотук: че през изминалата седмица (30.03-03.04) 

работихме по темата Залог на глагола; че новата глаголна категория ЗАЛОГ показва 

дали подлогът върши или търпи върху себе си действието и че има два вида залог – 

деятелен и страдателен. Деятелният е даденост на всички глаголи, а страдателният се 

образува или с частицата се+глагол в деятелен залог, или с форма на „съм“+страдателно 

причастие. 

 С изреченията: 

 Ученикът не ми изпрати домашната си работа.  

 и  Домашната работа не ми е изпратена от ученика. 

искам да ви кажа едно и също, но ако искам да подчертая, че именно действието на 

вършителя е важно за мен (в случая – липсата на такова), ще избера първия вариант, в 

който глаголната форма „не изпрати“ е в деятелен залог, а подлогът – вършител на 

действието. Форми на глаголи в страдателен залог пък се употребяват предимно  в научни 

текстове или просто когато е важно описанието на факти и закономерности, а не на самия 

вършител. 

 

Изпълнете задачите: 

1. Превърнете от деятелен в страдателен залог глаголите от следващите изречения: 

 Слънцето огря земята. 

……………………………………………………………………………………........... 

 Хлебарят изпече хляба. 

……………………………………………………………………………………………. 

 Млекарят донесе млякото. 

………………………………………………………………………………......... 

 Посетителите препълниха залата. 

…………………………………………………………………………… 

 Съперничката победи тенисистката. 

……………………………………………………………………….. 

Пример: Работниците извършиха качествен ремонт. – Качественият ремонт бе 

извършен от работниците. или Качественият ремонт се извърши от работниците.  

2. Внимавайте при членуването на имената в изречения с глаголи в страдателен 

залог. За да не грешите, открийте подлога. Попълнете: 

 Ученик… написа съчинението. 

 Съчинението бе написано от ученик… . 

 Председател… откри митинг… . 

 Митинг… бе открит от председател… . 

 Началник… връчи грамота на победител… . 

 Грамотата бе връчена на победител… от директор… . 

Напомняне: подлогът (думата, която можем да заместим с Той) винаги се членува с 

пълен член. 

3. Образувайте двойки изречения с глаголите изпратя, купя, дам, победя, продам, 

получа, като в едното изречение глаголът да е в деятелен залог, а в другото – в 

страдателен. 
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 Пример: Вчера изпратих колет на дъщеря си. и Това писмо е изпратено отдавна. 

 

4. В кое изречение е употребена форма за страдателен залог? 

А) Мене ме пленяваха игривите и менливи сенки в гората. 

Б) Птичият хор писна разнолик, но строен и красив. 

В) Мравката с голямо усилие влачеше едно житено зрънце. 

Г) Тишината бе разтърсена от тревожен вик. 

 

5. В кое изречение НЕ е употребена форма за страдателен залог? 

А) Стаята беше огряна от яркото слънце и изглеждаше още по-светла. 

Б) Най-ценните експонати в музея се пазят от денонощна охрана. 

В) Учителката разбра, че той е умен младеж и забавен събеседник. 

Г) Не купувайте продукти, ако трайността им не е означена от производителя.  

 

6. Открийте и препишете глаголните форми в страдателен залог: 

 Обикновено кукерите са облечени в дебели кожуси или костюми, които са ушити от 

овчи или кози кожи. Въздействието на маскираните кукери допълнително е подсилено от 

звука на окачените по тях звънци. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. След като се запознаем заедно с уроците Библия и Старозаветни и новозаветни 

библейски сюжети, защитете или оборете писмено с няколко изречения следните 

твърдения: 

1. Грехът е неизменна част от човешката природа, но трябва да се осъзнае и преодолее. 

2. Съвременният човек трябва да бъде егоист и да защитава интересите си на всяка 

цена. 

3. Добре е човек да защитава собствените си интереси, но само ако не пречи на другите. 

4. Да правиш добро на ближния е универсална житейска ценност. 

 

2. Направете проучване какво означават следните фразеологични словосъчетания, 

водещи началото си от Библията: 

- забраненият плод; 

- манна небесна; 

- да изпия горчивата чаша; 

- целувката на Юда; 

- „от Осанна“ до „Разпни го“; 

- тридесет сребърника; 

- измивам си ръцете; 

- моята Голгота; 

- нося кръста си; 

- Тома неверни 

 

3. Направете справка за интерпретации на старозаветни и новозаветни сюжети в 

киното и съвременната литература. 

 


