
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
  

VIII а и VIII б клас 
 
1 час: Подчинено допълнително изречение. Особености. Синтактична синонимия на 
подчиненото допълнително изречение. 
 
2 час: Упражнения върху подчинено допълнително изречение и неговата синтактична 
синонимия. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
VIII а и VIII б клас 

 
 Сервантес. Жизнен и творчески път. 
 
 Романът ''Дон Кихот''. 

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

 
Материали по български език и литература, предназначени за 8 В клас 

26.05 – 29.05. 2020 г. 
Изпращайте задачите до 29. 05. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 
I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
Предстои да се запознаем с темата Сложно съставно с подчинено допълнително 
изречение на стр. 102 от учебниците ви по български език 
 

СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 
Допълненията в простото изречение могат да са съществителни имена или 

съчетания от предлог и съществително име. Когато в позицията на допълнение стои 
просто изречение, то се нарича подчинено допълнително изречение. 
- отделни думи или словосъчетания:  
 Всички разбраха за конкурса. 
- цели изречения:  
 Всички разбраха, че ще има конкурс. 
Тъй като синтактичната служба на подчертаните думи и изрази е една и съща, а 
смисълът – сходен, наричаме явлението синтактична синонимия. 
1. Подчинени допълнителни изречения –  
- вид подчинени изречения; 
- поясняват сказуемото от главното изречение; 
- изпълняват синтактична служба на допълнение; 
- отговарят на въпросите Какво? Кого?, На кого? С какво?, зададени към сказуемото в 
главното изречение. 
 Капитанът съобщи, че корабът ще отплава незабелязано. Какво съобщи? 
 Учените твърдят, че човешките сетива са шест. Какво твърдят? 
 Искам да ти направя услуга. Какво искам? 
 Не беше помислила как ще се справи с проблема. За какво не беше помислила? 
2. Съюзни връзки в началото на подчинено допълнително изречение. 
 Главното изречение се свързва с подчиненото допълнително чрез следните 
подчинителни съюзи и съюзни думи: 
- че, да; Разбрах, че си получил шестица на контролната работа. Какво разбрах? 
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- кога, къде, кой, какъв, чий, как, колко, защо; Попитах кой е новият победител. 
Какво попитах? 
- дали, ли. Колебая се дали да тръгна с влака. За какво се колебая? 
3. Пунктуация.  
- Само пред съюза ЧЕ се поставя запетая.  

Чух, че ще ходиш на кино. 
- 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. 

Разбрах къде ще се скрие, къде ще избяга. 
Искам да замина на море. 

 Попитаха ме къде отивам. 
 Кой беше артистът, не знаех. 
 Ще ми повярвате ли, че пак съм успял? 
  
 
Задачи за самостоятелна работа: 
Задача 1: Поставете пропуснатите запетаи там, където е необходимо: 
 Учениците научиха че в петък ще правят контролно. 
 Мисля си дали да отида на кино в този дъжд. 
 Казаха ми че ще ходиш на екскурзия през юни. 
 Не разбрах къде беше толкова дълго време. 
 Чух как са се справили с пожара. 
 Искам да кажат цялата истина. 
 Не познах кой ще е победител. 
 
Задача 2: Открийте сложните съставни с подчинени определителни изречения в 
текста и ги препишете. 
 Наближаваше краят на учебната година. Учениците доста късно разбраха, 
че може да останат без оценки. Учителката се замисли как да оправи 
положението. Никой не очакваше да се случи чудо. Затова всички се заеха да учат и 
да си пишат домашните. 
 
Задача 3: От изречението Днес той намисли да отиде до близката закусвалня. 
препишете само подчиненото допълнително изречение. 
 
Задача 4: От изречението По радиото разбра, че може би ще завали дъжд. 
препишете само подчиненото допълнително изречение. 
 
II. ЛИТЕРАТУРА 
  

Предстои да се запознаем с романа на Мигел де Сервантес „Дон Кихот“ - стр. 
196 – стр. 215 в учебника по литература   
 
Задачи за самостоятелна работа: 

1. Запознайте се с откъса от романа „Дон Кихот“, посветен на борбата на 
героя с вятърните мелници, стр. 207. 

2. Направете проучване за значението на понятията „пародия“, „пародиран 
текст“, „пародиращ текст“, като ползвате информация от учебника на стр. 211 и 
213. 

3. Отговорете на въпроса кои са Санчо Панса, Росинант и Дулсинея? 
4. Създайте кратък текст на тема: „Мотивът за лудостта в романа „Дон 

Кихот“. 


