
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

VIII 
а

 и VIII 
б

 клас 

15.06-19.06.2020 г. 

1 час: Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. 

2 час: Упражнения върху сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Сервантес. ''Дон Кихот'' – oбразна система в романа. 

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

 

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

15.06 – 19.06. 2020 г. 

Изпращайте задачите до 19. 06. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

На 15.06 предстои да правим изходно ниво. 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗХОДНО НИВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

I. Български език: 

1. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания. 

2. Речев етикет в електронното общуване. 

3. Залог на глагола. 

4. Вид и време на глагола. 

5. Сложно изречение. Сложно съставно изречение. 

6. Сложно съставно с подчинено определително изречение. 

7. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение. 

8. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. 

9. Сложно съставно с подчинено подложно изречение. 

 

II. Литература: 

1. Античност. Идеология, светоглед, авторитети, върховна цел на човека, нравствени ценности. 

Обобщителен урок – на стр. 101 от учебника по литература. 

- Софокъл –  „Антигона“ 

2. Средновековие. Идеология, светоглед, авторитети, върховна цел на човека, нравствени 

ценности. Обобщителен урок – на стр. 166 от учебника по литература. 

- Библия – старозаветни и новозаветни библейски сюжети; 

- „Пространно житие на Кирил“; 

- „Азбучна молитва“ – Константин Преславски; 

- „За буквите“ – Черноризец Храбър 
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3. Ренесанс. Идеология, светоглед, авторитети, върховна цел на човека, нравствени ценности. 

Обобщителен урок – на стр. 246 от учебника по литература. 

- Джовани Бокачо – „Декамерон“; 

- Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“; 

- Уилям Шекспир – „Хамлет“ 

 

Примерни задачи по български език за изходно ниво: 

 

1. В кое изречение има грешка? 

А) Шестица ще получи този, който реши правилно всички задачи. 

Б) Срещата, която се състоя вчера беше много интересна. 

В) Това е мястото, където се видяха миналата вечер. 

Г) Разказах им всичко, което бях запомнил от срещата. 

 

2. В кое изречение НЯМА грешка? 

А) Чух как са се справили с пожара. 

Б) Мисля че сами ще решим проблема. 

В) Искам, да кажат цялата истина. 

Г) Не познах, кой ще е победител. 

3. В кое изречение има грешка? 

А) Мисля си, дали да отида на кино в този дъжд. 

Б) Казаха ми, че ще ходиш на екскурзия през юли. 

В) Не разбрах къде беше толкова дълго време. 

Г) Ще ми повярвате ли, че съм пръв? 

 

4. В кое изречение има грешка? 

А) Приятно е, да има повече слънце през есента. 

Б) Който е разумен, има най-много приятели. 

В) Говори се, че скоро ще завали силен дъжд. 

Г) Ясно е, че няма да има краен победител. 

 

5. В кой вид изречение има едно главно и едно или повече подчинени изречения? 

А) сложно смесено изречение 

Б) сложно съставно изречение 

В) сложно съчинено изречение 

Г) просто изречение 

 

6. В кой ред са посочени граматични особености на глагола „вървеше“? 

А) мин.св.вр. 1 л. мн.ч. деят.залог несв.вид 

Б) мин.предв.вр. 3 л. ед.ч. страдат.залог св.вид 

В) мин.несв.вр. 3 л. ед.ч. деят.залог несв.вид 

Г) мин. св.вр. 3 л. ед.ч. деят.залог св.вид 

 

7. В кой ред глаголът е в деятелен залог? 

А) Книгата е издадена от българско издателство. 

Б) Победата е спечелена от български отбор. 

В) Музеят е проектиран от български архитект. 

Г) Наградата получи българският ученик. 



 

8. В кой ред е допусната грешка при членуване? 

А) Камионът бе ремонтиран вчера. 

Б) Романа се търси както от млади, така и от по-възрастни читатели. 

В) Вратата бе отворена от вятърът. 

Г) Тънкият лед се напука от тежките стъпки на мечката. 

 

9. Посочете излишното: 

 Форми на електронно общуване са: 

А) електронно писмо 

Б) чат 

В) публикация във форум 

Г) общуване очи в очи 

 

10. Пред кои съюзни връзки НЕ се пише запетая: 

А) пред И, ИЛИ, ДА и пред въпросителните думи 

Б) пред ЧЕ, НО, ЗА ДА, БЕЗ ДА 

В) пред КОЙТО, КОГАТО, ЗАЩОТО, ЧИЙТО, КАКЪВТО 

Г) пред втория от повторените съюзи (а…, а, или…, или, нито…, нито) 

 

11. В кой ред отношението между думите е като отношението в посочената двойка? 

 оригинален-банален 

А) силен – слаб 

Б) важен – съществен 

В) ярък – цветен 

Г) малък – миниатюрен 

 

12. В кой ред значението на фразеологизма е „ не се противопоставям на нищо“? 

А) Да знаеш, че те държа под око. 

Б) Предпочитам да плувам по течението. 

В) След изпитите го ударих на живот. 

Г) Това момче хвърчи в облаците. 

 

 


