
VIII 
а

 и VIII 
б

 клас 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

 
1 час: ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОПИС НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ. 

2 час: УПРАЖНЕНИЯ ВЪРХУ ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОПИС НА ПОДЧИНЕНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ИЗРЕЧЕНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРА 

Сервантес ''Дон Кихот'' - сюжет и композиция на романа. 

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

 

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

08.06 – 12.06. 2020 г. 

Изпращайте задачите до 12. 06. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Предстои да преговорим темите за сложно съставно изречение и видовете подчинени 

изречения. Темите в учебника по български език са от стр. 88 до стр. 112. 

 

Вид подчинено 
изречение 

Какво пояснява Сигнални думи 
за начало на 
подчинено 
изречение 

На кои въпроси 
отговаря 

Пример 

Подчинено 
определително  

Съществително 
име, 
местоимение 
или именен 
израз от 
главното 
изречение 

Който, какъвто, 
чийто, че, да, 
когото, когато, 
където, дето 

Какъв? Чий? 
Кой?, зададени 
към 
съществително 
име в главното 
изречение 

Видях човека, 
който много 
ми помогна. 

Подчинено 
допълнително 

Сказуемото от 
главното 
изречение 

Че, да, кой, 
какъв, чий, 
къде, кога, как, 
дали, ли 

Какво? Що? 
Кого?, зададени 
към сказуемото 
от главното 
изречение 

Искам да ти 
направя услуга. 

Подчинено 
обстоятелствено 

Сказуемото или 
обстоятелствено 
пояснение от 
главното 
изречение 

Когато, където, 
като, без да, 
защото, понеже, 
за да, да, ако, 
при условие че, 
колкото, 
доколкото 

Къде? Кога? 
Как? Колко? 
Защо? С каква 
цел? По каква 
причина?, 
зададени към 
сказуемото от 
главното 
изречение 

Той влезе в 
екипа на класа, 
когато вече 
беше късно. 
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Подчинено 
подложно 

Замества 
подлога в 
главното 
изречение 

Който, че, да Кой? Какво? 
Що?, зададени 
към сказуемото 
от главното 
изречение 

Който пише 
домашни, ще 
завърши осми 
клас. 
Истина е, че 
навън е лято. 

 

Задачи за самостоятелна работа: 

Задача 1. Поставете запетаи там, където е необходимо. 

 

Ясно е че дъждовете няма да спрат скоро.  

Разбрахме че на другия ден дъждовете ще спрат. 

Прочетох прогнозата че дъждовете ще спрат в края на седмицата. 

Като чета прогнозата за времето се надявам на повече слънце. 

В ранното утро което ухаеше на пролет излязох на разходка. 

Като пристигнаха вкъщи той заговори развълнувано. 

Не забелязахме кога стигнахме до стадиона. 

От какво се страхуваше старецът никой не разбра. 

 

Задача 2. От изреченията от задача 1 препишете подчинените изречения и определете 

вида им. 

 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

  

Предстои да направим обобщение на Ренесанс. Темата в учебника по литература е 

на стр. 246.  

 

Задачи за самостоятелна работа: 

1. Да знаете автор и сюжет на: сборника новели „Декамерон“, романа „Дон 

Кихот“, трагедията „Хамлет“. 

2. Да сте запознати с персонажната система в произведенията. 

3. Изпълнете тест Вариант 1 на стр. 250 от учебника по литература. 

 


