
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

VIII 
а

 и VIII 
б

 клас 

01.06 - 05.06.2020 г.  

1 час: ПУНКТУАЦИЯ  НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

2 час: УПРАЖНЕНИЯ ВЪРХУ ПУНКТУАЦИЯ  НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 час: Романът ''Дон Кихот'' на Сервантес. Сюжет и основни теми в романа. 

2 час: Работа върху романа ''Дон Кихот'' на Сервантес. 

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

 

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

01.06 – 05.06. 2020 г. 

Изпращайте задачите до 05. 06. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Предстои да се запознаем с темите Сложно съставно с подчинено обстоятелствено 

изречение и Сложно съставно с подчинено подложно изречение. 

СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ 
(стр.112 от учебника по български език) 

Обстоятелствените пояснения в простото изречение поясняват как, кога, къде се извършва 

глаголното действие, колко, по каква причина и при какви условия. Местата им заемат наречия или 

съчетания от предлог и съществително име. Когато в позицията на обстоятелствено пояснение стои 

просто изречение, то се нарича подчинено обстоятелствено изречение. 

- отделни думи или словосъчетания:  

 Вчера валя проливен дъжд.  

 Отидох на разходка в парка.  

- цели изречения:  

 Разхождах се в парка, когато заваля проливен дъжд. 

Тъй като синтактичната служба на подчертаните думи и изрази е една и съща, а смисълът – сходен, 

наричаме явлението синтактична синонимия. 

 

1. Подчинени обстоятелствени изречения:  

- вид подчинени изречения; 

- поясняват сказуемото от главното изречение; 

- изпълняват синтактична служба на обстоятелствено пояснение; 

- отговарят на въпросите Кога? Къде? Как? Колко? Защо? С каква цел? По каква причина?, 

зададени към сказуемото в главното изречение. 

 Засмя се, щом получи парите.  Кога се засмя? 

 Отивам да взема продуктите за вечерята. Къде отивам? 

 Поиска си допълнително десерт, като се усмихваше плахо. Как си поиска? 

 Чувах го дори в дъното на помещението, защото гласът му беше силен. Защо чувах? 

2. Съюзни връзки в началото на подчинено обстоятелствено изречение. 

 Главното изречение се свързва с подчиненото обстоятелствено чрез следните подчинителни 

съюзи и съюзни думи: 
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- когато, като, докато, щом, преди да и др. (за време)  

- където, гдето, дето, докъдето, накъдето, откъдето и др. (за място) 

- като, без да, както, като че, сякаш и др. (за начин) 

- защото, понеже, тъй като и др. (за причина) 

- за да, да, та да, и др. (за цел) 

- ако, при условие че и др. (за условие) 

- колкото, доколкото и др. (за количество и степен) 

3. Пунктуация. Запетая се пише пред гореизброените съюзи и съюзни думи с изключение на: 

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

 - запетая не се пише, когато пред съюзните връзки има уточняващи наречия ЕДВА, САМО, 
ДОРИ, ЧАК, ДАЖЕ, ТЪКМО, ИМЕННО, ПОЧТИ, ОЩЕ; 
- запетая не се пише, когато пред съюзните връзки има отрицателна частица НЕ; 
- запетая не се пише, когато пред съюзните връзки има съюз И. 

 

Задачи за самостоятелна работа: 
Задача 1: Поставете пропуснатите запетаи там, където е необходимо: 

Той влезе в класната стая когато звънецът вече биеше. 

Погледнах нагоре където се чуваше смях. 

Тя си хвана такси за да не закъснее за срещата. 

Ще дойда навреме ако бързо си реша теста. 

Усмихна се колкото да не ги обиди. 

Когато се настани въздъхна с облекчение. 

Ще ти помагам и когато съм много изморен. 

Ще дойда едва когато хубаво си почина. 

Приех поканата не защото си ми приятел. 

Задача 2: От изречението Хората се справят по-лесно с трудностите в живота, когато 

получават обич от близките си. препишете само подчиненото обстоятелствено изречение. 

Задача 3: От изречението Човек се чувства най-щастлив, когато е с приятелите си. препишете 

само подчиненото обстоятелствено изречение. 

Задача 4: От изречението Като каза истината, всички се изчервиха. препишете само 

подчиненото обстоятелствено изречение. 

Задача 5: От изречението Не искам повече да говоря с Ирина, защото тя вчера много грубо ме 

обиди. препишете само подчиненото обстоятелствено изречение. 

 

 

СЛОЖНО СЪСТАВНО С ПОДЧИНЕНО ПОДЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ  
(стр. 107 от учебника по български език) 

 
Подлогът назовава вършителя на действието. В роля на подлог могат да бъдат отделни думи 

или цели изречения.  
- думи: 

Пеещият е весел. 

- изречения: 

Който пее, е весел. 

Невинаги обаче в едно изречение има назован подлог. Подчинени изречения, които 

заместват липсващия подлог в главното изречение, се наричат подчинени подложни изречения. 

 

Тъй като синтактичната служба на подчертаните думи и изрази е една и съща, а смисълът – сходен, 

наричаме явлението синтактична синонимия. 

1. Подчинени подложни изречения:  

- вид подчинени изречения; 



- заместват подлога в главното изречение; 

- изпълняват синтактична служба на подлог; 

- отговарят на въпросите Кой? Какво? Що?, зададени към сказуемото в главното изречение. 

 Необходимо е да пазим органите на зрението и слуха. Какво е необходимо? 

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

2. Съюзни връзки в началото на подчинено подложно изречение. 

 Главното изречение се свързва с подчиненото подложно чрез следните подчинителни 

съюзи и съюзни думи: 

- който, че, да и др. 

3. По строеж подчинените подложни изречения се делят на две групи: 

I. Приличат на подчинени определителни (също и на поговорки): 

 Който полага усилия, ще успее в живота. 

 Който се смее последен, най-добре се смее. 

II. Стоят след безличен глагол или глаголен израз (необходимо е, ясно е, известно е, приятно е, 

забранено е, изглежда, говори се, разбира се, знае се, вижда се): 

 Вижда се, че никой не праща домашна работа. 

 Известно е, че зрелите плодове са най-вкусни. 

4. Пунктуация.  

- запетая се пише пред подчинено изречение, което започва с: който, че; 

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

Задачи за самостоятелна работа: 
Задача 1: Поставете пропуснатите запетаи там, където е необходимо: 

 Установено е че водата ври при 100 градуса.  

 Знае се че белите мечки обитават Северния полюс. 

 Който е смел печели битката. 

 Печели битката който е смел 

 Истина е че навън е студено. 

 Забранено е да се ходи по тревата. 

 Да се ходи по тревата е забранено. 

 Да се спазват правилата е задължително за всички. 

 Който помага на изпаднали в беда се чувства винаги щастлив. 

Задача 2: От изречението Да си сред приятели, е наистина забавно. препишете само 

подчиненото подложно изречение. 

Задача 3: От изречението Говори се, че скоро ще завали силен дъжд. препишете само 

подчиненото подложно изречение. 

Задача 4: От изречението Приятно е да има повече слънчеви дни. препишете само подчиненото 

подложно изречение. 

Задача 5: От изречението Който е разумен, има най-много приятели. препишете само 

подчиненото подложно изречение. 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

Предстои да се запознаем с трагедията „Хамлет“ от Уилям Шекспир. Информация 

за автора и текста ще намерите на стр. 216 – 237 от учебника по литература. 

Задачи за самостоятелна работа: 

1. Да знаете сюжета на трагедията „Хамлет“. 

2. Да сте запознати с персонажната система в произведението. 

3. Отговорете на въпроса какъв е трагическият конфликт в „Хамлет“. 

4. Създайте кратък текст на тема: „Да бъдеш или да не бъдеш – това е 

въпросът“. 

 


