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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
VIII а и VIII б клас 
11.05-15.05.2020 г.  

 
 
1 ТЕМА: СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 
2 ТЕМА: ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОПИС НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
VIII а и VIII б клас 
11.05-15.05.2020 г. 

 
1 час: Работа върху новелите от сборника ''Декамерон''. 
2 час: Работа върху новелите от сборника ''Декамерон''. 
 

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

 
Материали по български език и литература, предназначени за VIII В клас 

11.05 – 15.05.2020 г. 
Изпращайте задачите до 15.05.2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 
I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
Часовете по български език в понеделник, 11.05.20 г., ще започнат с упражнение върху 
темата: Вид на глагола. След това ще бъде взета темата: 
 

Сложно съставно изречение. Граници на подчиненото изречение 
 
1. Сложно изречение – съставено е от две или повече прости изречения, свързани или 
съчинително, или подчинително: 

А) сложно съчинено изречение –  

- простите изречения в състава му се свързват със съчинителни съюзи* или само със 
запетая (безсъюзно свързване); 

- всяко от простите изречения в състава му може да се употреби самостоятелно: 

 Човекът влезе в апарата, закрепи се здраво на подпорите и завърза въже около 
тялото си. 

Б) сложнo съставно изречение: 

- простите изречения в състава му се свързват с подчинителни съюзи или съюзни думи* и 
не са равнопоставени; 

- изградени са от едно главно и едно или повече прости изречения; 

- главното изречение може да съществува само, но подчинените не могат: 
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 Многолюдна тълпа наблюдаваше отстрани експерименталната подводна 
машина, която всички наричаха „камбана“. 

 

 

*Съчинителни съюзи *Подчинителни съюзи 

а, ала, ама, и, или, ни (нито), но, обаче, 
па, пък, само че (= но), та, ту  
а…,а; и…,и; или…,или; ли…,или; 
нито…,нито; ту…,ту; хем…,хем; я…,я; 
било…,било 

че, ако, въпреки, въпреки че, да, за да, без 
да, затова, защото, като, макар, макар 
че, макар да, при положение че, понеже, 
сякаш, освен, освен че, щом, щом като; 
толкова…, колкото;  

Пред всички съчинителни съюзи в 
словосъчетание или изречение се пише 
запетая. 

Пред всички подчинителни съюзи се пише 
запетая.  

Изключение правят съюзите И и ИЛИ, 
употребени еднократно. 

Изключение прави съюзът ДА, употребен 
еднократно. Напр. Обичам да слушам 
музика, въпреки че не мога да пея.  
Ако думата КАТО е използвана за 
сравнение, пред нея запетая не се пише! 
(в този случай е предлог) 
Грееш като слънце в ясното небе. 

При двойните съюзи запетая се пише 
пред повторения. Напр. Ваня хем тръгва, 
хем се връща. 

Ако пред съюзите има уточняващо 
наречие ЕДВА, САМО, ДОРИ, ЧАК, ДАЖЕ, 
ТЪКМО, ИМЕННО, ПОЧТИ, ОЩЕ, запетая 
НЕ се пише! 

Свързването без съюз, а само със запетая, 
е съчинително. 

*Съюзни думи са някои местоимения и 
местоименни наречия: който, която, 
което, които, чийто, чиито, какъвто, 
каквито, както, когато, където, 
колкото - пред тези запетая се пише; 
кой, кого, защо, къде, как - пред тези 
запетая не се пише 

В) сложно смесено изречение – съставено е от поне три прости изречения, в които има 
поне една съчинителна и поне една подчинителна връзка.  

 Детето риташе топка навън и се смееше високо, когато неусетно заваля. 

2. Видове сложни съставни изречения: 

- Сложно съставно с подчинено определително изречение – подчиненото определително 
изречение отговаря на въпросите Какъв?, Чий?, Кой?, зададени към определяемото (най-
често съществително име) в главното изречение. 

 Фактите, които интересуват всички, са свързани с новите открития по 
физика. Какви факти? 

- Сложно съставно с подчинено допълнително изречение – подчиненото допълнително 
изречение отговаря на въпросите Какво?, Що?, На кого?, На какво? и пояснява сказуемото 
от главното изречение. 
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 Попитах кой ще е новият победител. Какво попитах? 

- Сложно съставно с подчинено подложно изречение – подчиненото подложно 
изречение отговаря на въпросите Кой?, Какво?, Що? и замества липсващия подлог в 
главното изречение. 

 Който пее, зло не мисли. Кой не мисли зло? 

- Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение – подчиненото 
обстоятелствено изречение отговаря на въпросите Къде?, Кога?, Как?, зададени към 
сказуемото от главното изречение, и пояснява сказуемото или друго обстоятелствено 
пояснение от главното изречение. 

 Той влезе в класната стая, когато звънецът вече биеше. Кога влезе? 

3. Граници на подчиненото изречение – подчинените изречения винаги започват със 
съюз. Могат да стоят в началото на сложното съставно изречение, в средата му или в края. 
За откриване на тези изречения, техния вид и правила за пунктуация следвайте стъпките, 
посочени на стр. 94 от учебника ви по български език. 

 

Задачи за самостоятелна работа: 

Изпълнете задачи от 1. до 9. на стр. 90 и 91 от учебника ви по български език. 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 Предстои тест по литература на 13.05.20 г., с който ще приключим епохата 
Средновековие. За преговор използвайте информацията от учебниците ви на стр. 166, 
167, 168 и 169.  

 

Задачи за самостоятелна работа: 

1. Изпълнете задачите от тестовете за проверка на стр. 170 и 171 от 
учебниците ви по литература. 

 

2. Потърсете и презентирайте информация за следващата културна епоха – 
Ренесанс, като включите информация за: 

- название; 

- времева рамка в Западна Европа и в България; 

- светоглед и върховни цели на човека; 

- обща кратка характеристика на литературата на Западноевропейския Ренесанс; 

- най-известни представители. 

 

 
 


