
VIII а и VIII б клас 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

1 ТЕМА: ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОПИС НА ПОДЧИНЕНОТО ОПРЕДЕЛИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

2 ТЕМА: УПРАЖНЕНИЯ ВЪРХУ ПОДЧИНЕНОТО ОПРЕДЕЛИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 час: Декамерон. Вяра и търпимост в новелата за трите пръстена. 

2 час: Есе по морален проблем. ''Можем ли да защитаваме своята религия, без да обиждаме 

религията на другите? ''. 

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

 

VIII в клас 

Изпращайте задачите до 08. 05. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

ВИД  НА  ГЛАГОЛА - УПРАЖНЕНИЕ 
 

Вид на глагола – категория, която показва как протича глаголното действие. 
- свършен вид – действието е представено като цялост, завършено е: заведа, кажа, седна, 
купя;  
- несвършен вид – действието е представено като цялост процес, незавършено е: завеждам, 
казвам, сядам, купувам. 
 
Алгоритъм за разпознаване от кой вид е глаголът: 
- откриваме основната му форма: летеше – ще лети – ще летя – летя; 
- добавяме пред основната форма АЗ (или сега) – аз летя (може, самостойно сегашно време) 
- ако сегашното време е самостойно, глаголът е от несвършен вид, ако е несамостойно, 
глаголът ще се свърже с АЗ чрез съюза ДА и е от свършен вид.  
Глаголът летя е от несвършен вид. 
 
Изпълнете следните задачи:  
1. Попълнете таблицата, като следвате примера: 

Глагол Основна форма Сегашно време Вид 

разбрах (да) разбера несамостойно свършен 

виждахте виждам самостойно несвършен 

ще покоря    

покоряваше    

помитахте    

върнах се    

щеше да седне    

говорих    

помоли    

не се научихме    

живея    

 
2. В кой ред всички глаголи са от несвършен вид? 
А) вадя, махам, наместя 
Б) мачкам, меся, гладя 
В) изпивам, кова, кихна 
Г) сложа, питам, гледам 
 
3. В кой ред от всички глаголи НЕ могат да се образуват форми на сегашно деятелно 
причастие? 
А) познавам, зрея, пращам 
Б) ставам, плащам, клатя 
В) горя, усмихвам се, поя 

Г) споря, правя, сметна 
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4. Съставете изречения с двойките глаголи: отнеса – отнасям; измия – измивам. 

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

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

5. В кой ред е допусната грешка? 
А) публикувам 
Б) оглавявам 
В) реагирвам 
Г) основавам 
 
6. В кой ред е допусната грешка? 
А) Недей да носиш хляб! 
Б) Не донеси хляб! 
В) Не носи хляб! 
Г) Недейте да носите хляб! 
  

II. ЛИТЕРАТУРА 

СРЕДНОВЕКОВИЕ – ОБОБЩЕНИЕ 

Като имате предвид информацията от учебника ви по литература на стр. 166, 167, 168 

и 169, попълнете таблиците: 

                                             СРЕДНОВЕКОВИЕ  

Периодизация V в. – XV в. – в Западна Европа, IX в. –XVIII в. – 
за България 

Идеология Християнство 

Светоглед теоцентризъм 

Авторитети …………………………… 

Върховна цел на човека …………………………… 

Нравствени ценности  …………………………… 

Творец …………………………… 

Същност на литературата Религиозна, ……… 

Старобългарска литература …………………………… 

 

                  БИБЛИЯ  

Същност Сборник от свещени за юдейската и за 
християнската религия книги 

Възникване ………………………………. 

Структура Стар завет 
Нов завет 

Сюжети в Стария 
завет 

…………………… 

Сюжети в Новия 
завет 

…………………… 

 

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА 

Произведение, автор, жанр Проблеми и 
конфликти 

Герои Ценности 

Пространно житие на Св. 
Кирил; неизвестен автор, 
агиография (житие) 

………….. ……………. ……………. 

„Азбучна молитва“; 
Константин Преславски; 
небогослужебна поезия 

…………… ……………… …………… 

„За буквите“, Черноризец 
Храбър, апология 
(полемично слово) 

…………….. ………………. ……………. 

 


