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VIII 
а
 и VIII 

б
 клас 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

  

 

1 час: ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

 

2 час: ПУНКТУАЦИЯ  НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Джовани Бокачо. ''Декамерон''. 

Ден X. Новела X. 

Възприемане и обсъждане на текста. 

 

   

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

Материали по български език и литература, предназначени за 8 В клас 
18.05 – 22.05. 2020 г. 

Изпращайте задачите до 22. 05. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Предстои да се запознаем с темата Сложно съставно с подчинено определително 

изречение на стр. 97 от учебниците ви по български език 

 

СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ОПРЕДЕЛИТЕЛНО 

ИЗРЕЧЕНИЕ 
  Често вмъкваме в речта си описания на хора и предмети. Думите и 

изразите, с които описваме качества и признаци, в синтаксиса се наричат  

определения. Те могат да са: 

- отделни думи или словосъчетания:  

 Къдрокосото момче се усмихна. 

 Момчето с къдрава коса се усмихна. 

- обособени определения: 

 Момчето, къдрокосо и усмихнато, свали своята шапка. 

- цели изречения: 

 Момчето, което имаше къдрава коса, се усмихна. 

Изреченията, които имат функция на определения, се наричат подчинени 

определителни изречения. (Тъй като синтактичната служба на 

подчертаните думи и изрази е една и съща, а смисълът – сходен, наричаме 

явлението синтактична синонимия.) 
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1. Подчинени определителни изречения –  

- вид подчинени изречения; 

- поясняват съществително име, местоимение или именен израз 

(определяемото) от главното изречение; 

- изпълняват синтактична служба на определение; 

- отговарят на въпросите Какъв? Чий? Кой?, зададени към определяемото в 

главното изречение; 

- могат да влизат в синтактичната позиция на подлога, на допълнението, на 

обстоятелственото пояснение. 

 Насочих се към стаята, която беше на втория етаж. Каква стая? 

 Вълнува ме мисълта кой ще дойде на рождения ми ден. Каква мисъл? 

 Идеята да се промени, никак не му харесваше. Каква идея? 

 Получих съобщение, че пристига в града. Какво съобщение? 

2. Съюзни връзки в началото на подчинено определително изречение. 

 Главното изречение се свързва с подчиненото определително чрез 

следните подчинителни съюзи и съюзни думи: 

- че, да, който, която, което, които, чийто, чиято, чието, чиито, когото, 

какъвто, каквато, каквото, каквито, когато, където, дето, кога, къде, 

кой, какъв, чий, кого, дали, как, защо. 

3. Правопис И/Й: съюзната дума който се свързва по род и число с думата 

пред нея, а чийто се свързва с думата след нея: 

 Видях хората, които дойдоха. 

 Видях човека, чиито синове дойдоха. 

4. Пунктуация.  

- подчиненото определително изречение се отделя от главното със запетаи. 

То може да стои в началото, да разделя главното или да е в края: 

 Който се учи, той ще сполучи. – в началото на сложното изречение. 

 Фактите, които интересуват всички, са свързани с физиката. – 

разделя сложното изречение. 

 Получих роза, каквато досега не бях виждал. – в края на сложното 

изречение. 

- когато пред който, какъвто, чийто, когото има предлог, запетая се 

поставя пред него: 

 Срещнах човека, с когото ме запозна. 

 Това е писмото, за което ме повикаха. 

-  запетая не се пише пред подчинено изречение, което започва със съюза 

ДА и пред въпросителните думи кой, какъв, къде, чий, кога, кого, НО се 

пише в края му, ако главното продължава след него. 

 Идеята да си поръча газирана напитка, не беше никак добра.  

 Мисълта как да стигна дотам, не ми даваше мира. 

 

Задачи за самостоятелна работа: 
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Задача 1: Поставете пропуснатите запетаи: 

 Срещата която се състоя вчера беше много интересна. 

 Това е мястото където се видяха миналата вечер. 

 Получих поздравления каквито рядко получавам. 

 Младежът дето е най-висок от всички бързо да дойде при мен. 

 Ученикът на когото помогнах учтиво ми благодари. 

 Който положи най-много усилия той ще получи наградата. 

 Мисълта кой шуми вън не ми даваше мира. 

 

Задача 2: Поставете И или Й: 

Погледнах към човека, чи…то телефон иззвъня.   

Шестица ще получи този, ко…то реши всички задачи 

Разминах се с жена, чи…то дрехи бяха твърде модерни. 

Хората притежават сетива, ко…то им служат за възприемане на 

света. 

 

Задача 3: Открийте сложните съставни с подчинени определителни 

изречения в текста и ги препишете. 

 Свечеряваше се. Доближихме постройката, която се намираше в края 

на улицата. Сградата беше стара и запустяла. Такива са къщите, каквито 

често се срещат в покрайнините на градчетата. В тях отдавна никой не 

живее. Стопаните, чиито деца са заминали надалеч, очевидно са починали. 

 

Задача 4: От изречението Париж е разположен на река Сена, която го 

разделя на две части. препишете само подчиненото определително 

изречение. 

 

Задача 5: От изречението Мъжът, чиито ръце бяха напукани, помаха за 

сбогом. препишете само подчиненото определително изречение. 
 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 Предстои да се запознаем със сборника новели „Декамерон“ на Джовани 

Бокачо - стр. 181 – стр. 195 в учебника по литература   

Задачи за самостоятелна работа: 
1. Запознайте се с новелата за трите пръстена на стр. 188. 

2. Напишете кратък аргументативен текст на тема: „Ако съм убеден в своята 

правота, трябва ли да налагам мнението си на другите и кога?“ 

 

 

 

 

 

 

 


