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ПРЕДГОВОР

Книгата за учителя по български език за 12. клас (по-нататък: Книгата) е помощно средство за учителя 
при организацията и осъществяването на урочните занятия по български език в 12. клас на втория гим-
назиален етап на училищното образование според новата учебна програма по български език от 2018 г. 
(по-нататък: Програмата). 

В Книгата се представя информация за основни методически, лингвистични, педагогически, психологичес-
ки и социокултурни факти, процеси и закономерности, които са основа Учебникът по български език за 12. 
клас на издателство „Клет България“ с марката „Булвест 2000“ (по-нататък: Учебникът) да бъде използван 
като средство за успешно комуникативно, езиково и общокултурно развитие на учениците. 

Чрез теоретични сведения и насоки за практическа работа в Книгата ясно и достъпно се характеризи-
рат взаимоотношенията между цели, учебно съдържание, педагогически средства и методически варианти 
на обучението по български език в 12. клас. Дават се идеи как учителят да конструира функционални уроци, 
съобразени с условията на образователния процес във всяка ситуация.

Книгата се състои от две части. 
В първата част се разглеждат общи проблеми на обучението по български език в 12. клас и на Учебника 

по български език за 12. клас. Представя се Програмата, характеризират се функционалните и структур-
ните особености на Учебника и на другите елементи от учебния комплект – книга за учителя, електронен 
вариант на Учебника. 

Специално внимание в първата част на Книгата се отделя на възможностите, които Учебникът предлага 
за методическа интерпретация на постановките, заложени в Програмата. Такива са например следните: 

  осигуряване на начини и средства за развиване на функционалната грамотност на учениците чрез 
извличане на информация от текстове при четене с разбиране (включително на текстове, които са в 
електронен формат); 

   прилагане на информацията от текстовете при решаване на житейски проблеми и задачи; 
   усъвършенстване на критическото мислене на дванадесетокласниците чрез аналитично вглеждане в 
информацията от текстове; 

  развиване на социални умения у подрастващите посредством участие в съвместни дейности като 
работа в малки групи, изпълнение на творчески задачи и др. 

Книгата предлага алгоритми за четене и анализ на включените в Учебника разнообразни текстове. Чрез 
тях подрастващите ще научат интересни факти от заобикалящия ги свят. От особена важност е, че 
когато четат и анализират текстовете, учениците ще обогатяват знанията си за човека, природата и 
обществото, ще изразяват собствено мнение по различни въпроси, ще се учат да използват информацията 
при решаване на задачи от всекидневието. 

В първата част на Книгата се прави методическа интерпретация на информацията, която Учебникът 
предлага: за средствата, закономерностите и правилата на езика; за упражненията за разпознаване, ана-
лиз, редактиране и създаване на текстове; за тестовите задачи, схемите и таблиците за справка. Обосно-
вава се мястото в учебното съдържание на богатството от начини, по които българският език се използва 
в многообразието от ситуации на речевото общуване. Изтъква се ролята на резултатното използване на 
българския език като следствие от овладяването на информация: за езиковата култура на личността; за 
нормите на съвременния български книжовен език – лексикалната и стиловата норма; за интервюто при 
кандидатстване за работа, за мотивационното писмо, за библиографията. 

В първата част на Книгата предлагаме един документ – Държавния образователен стандарт за втория 
гимназиален етап на средното училище.

Първата част на Книгата завършва с Примерно годишно разпределение на темите за учебни занятия по 
месеци и седмици, които ще ориентират учителите във вида на уроците според дидактическата и според 
методическата класификация, ще ги запознаят с новите понятия и съответстващите им термини във все-
ки урок, ще ги насочат към очакваните резултати от обучението по всяка тема, ще им предложат идеи за 
възможни методи на оценяване. 
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Втората част на Книгата включва методически разработки на предвидените урочни занятия. Дават се 
конкретни насоки за планиране и провеждане на работата в уроците за нови знания, за начален и годишен 
преговор, за упражнение, за обобщение, за контрол, за проверка и оценка на знанията и уменията. 

Всяка разработка предлага информация за целите на урока, за възможни методически варианти както на 
цялостната дейност, така и на отделни нейни фрагменти, прави се коментар на спецификата на учебното 
съдържание, като акцент се поставя върху новите понятия и начините за тяхното въвеждане и използване. 
Анализират се възможните конкретни урочни звена, обобщават се идеи за изпълнение на упражненията, 
дават се отговори на задачите от раздела за проверка и оценка, както и на задачите за домашна работа. 
Отделя се внимание на упражненията, отбелязани със знак за повишена трудност, определени като изсле-
дователски, като творчески задачи или като работа по групи. 

В края на втората част има библиография на методическа и на лингвистична литература, която при 
желание учителите могат да използват за повишаване на собствената си професионална квалификация.

Авторският колектив се надява, че теоретичните сведения и насоките за конкретни практически дей-
ности по време на занятията по български език в 12. клас, които Книгата предлага, ще послужат на учите-
лите безпроблемно и резултатно да изпълняват професионалните си задължения, като постигат оптимален 
баланс между съобразяване с нормативните изисквания към организацията на учебния процес по български 
език и творческа реализация на собствените си идеи и лични предпочитания.

Пожелаваме приятна и ползотворна работа!

Авторите
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1. Особености на обучението по български 
език в 12. клас (общообразователна 
подготовка)

Обучението по български език в 12. клас на вто-
рия гимназиален етап на училищното образование се 
организира и се осъществява така, че да се осигури 
приемственост и перспективност в дейн ос тите, 
свързани с обогатяване и задълбочаване на социо-
културните, езиковите и комуникативните компе-
тентности на учениците. Идеята е чрез овладява-
ните от дванадесетокласниците знания, умения и 
отношения, свързани с общуването, текста и езика, 
да се гарантира оптимално езиково и комуникатив-
но развитие на подрастващите. 

Съвременният образователен процес по българ-
ски език в 12. клас притежава особености на комуни
кативно ориентирано езиково обучение1. То се харак-
теризира с комплекс от образователни цели, които 
накратко могат да бъдат представени по следния 
начин: 

  когнитивни (познавателни) цели – свързани 
с възможността дванадесетокласниците да 
овладяват познание за съвременния български 
книжовен езика и за неговите единици и законо-
мерности;

  прагматични (функционални) цели – отнасящи 
се до необходимостта дванадесетокласници-
те да овладяват умения за пълноценно участие 
в речевото общуване; 

  аксиологични (възпитателни) цели – предпо-
лагащи изграждане на ценностна система у 
дванадесетокласниците като следствие от 
осмисляне на ролята, която българският език 
играе за развитието на личността и на общес-
твото като цяло.

2. Особености на учебната програма по 
български език за 12. клас 

Програмата, която е базисен документ за ця-
лостната организация и за провеждане на обучение-
то в 12. клас, е конструирана така, че да създава 
условия за успешна реализация на обучението. Тя 
включва: 

  уводна част с представяне на основния є зами-
съл; 

  фрагменти от Държавните образователни 
стандарти за втория гимназиален етап, под-
брани с оглед на учебно-възпитателния процес 

1 Вж. по тези проблеми по-подробно монографията на А. 
Петров „Проблеми на комуникативно ориентираното обу-
чение по български език“. София: Булвест 2000, 2012.

ПЪРВА ЧАСТ

Учебникът в работата на учителя

по български език в 12. клас (вж. Очаквани ре
зултати от обучението в края на класа);

  теми от учебното съдържание в два кръга – 
лингвистична парадигма и комуникативна па-
радигма (с очакваните резултати по теми и 
списък с новите понятия);

  препоръчително процентно разпределение на 
учебните часове за годината; 

  таблица със специфичните методи и форми за 
оценяване на постиженията на учениците; 

  таблица с дейностите за придобиване на клю-
чови компетентности и за осъществяване на 
междупредметни връзки. 

Важно място в Програмата заема идеята връзки-
те между обучението по български език и другите 
учебни дисциплини в 12. клас да се представят пос-
редством типове дейности, чието осъществяване 
води до формиране на ключови компетентности. Те 
са наречени така, защото са предпоставка ученици-
те да се справят успешно с предизвикателствата 
на днешния ден, като постигат адекватност между 
своите собствени способности и лични цели, от една 
страна, и целите на обществото, от друга страна. 

За обучението по български език в 12. клас като 
релевантни за осъществяване на междупредметни 
връзки са определени следните ключови компетент-
ности: 

  умения за общуване на чужди езици;
  дигитална компетентност;
  умения за учене;
  социални и граждански компетентности;
  инициативност и предприемачество.

Съществена особеност на Програмата е стре-
межът чрез нея да се ограничи (в рационално допус-
тими граници) теоретичното натоварване на обу-
чението по български език в 12. клас с нефункцио-
нална теоретична информация, т.е. информация, 
която няма инструментална стойност за повиша-
ване на комуникативната компетентност на под-
растващите и следователно няма пряко отношение 
към целите и задачите на съвременното обучение 
по български език. Във формален план тази тенден-
ция е отразена чрез инструкцията за препоръчи-
телно разпределение на часовете по следния начин: 
33% от учебното време е за нови знания, 43% – за 
практическа работа с езика (упражнения), 6% – за 
преговор, 6% – за обобщение, и 12% – за контролни 
и за класни работи. 

Идеята е освободеното от теоретични занима-
ния учебно време да бъде оползотворено, като се на-
сити с дейности, имащи отношение към: 
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  развиване на умения за четене на текстове от 
различни източници (вкл. електронни) с цел из-
вличане и осмисляне на информация; 

  усъвършенстване на езиковия усет на дванаде-
сетокласниците посредством предотвратява-
не и редактиране на стилно-езикови слабости 
(работа с грешки); 

  практикуване на езика чрез създаване на тек-
стове от различни функционално-смислови ти-
пове реч и предназначени за различни функцио-
нални сфери и комуникативни ситуации.

Осъществяването на когнитивните цели на обу-
чението по български език в 12. клас става с помо-
щта на предвидените в Програмата учебни теми от 
т.нар. лингвистична парадигма. Това е проблемати-
ка, ориентирана към практическо прилагане от уче-
ниците на основни езикови норми и съответстващи-
те им езикови правила: лексикални и стилистични. 

В 12. клас по български език се въвеждат следни-
те нови понятия: стилистична грешка, стилистичен 
ефект; интервю при кандидатстване за работа, за 
обучение; мотивационно писмо; библиография.

Предвидените за овладяване в 12. клас знания за 
езика (преди всичко за съвременния български кни-
жовен език) са основа за усъвършенстване на линг-
вистичната компетентност на подрастващите, 
за обогатяване на техните познавателни способ-
ности и за развиване на логическото им мислене. 
Тези знания имат и важна общокултурна стойност. 
Те са сигурен фундамент, върху който дванадесе-
токласниците ще подобряват своята комуника-
тивна компетентност във връзка с овладяването 
на чужди езици. 

Резултатите от реализацията на когнитивните 
цели на обучението са обобщени в графата Езикови 
компетентности от таблицата Очаквани резулта
ти от обучението в края на класа.

Реализацията на прагматичните цели на обуче-
нието по български език в 12. клас се осъществява 
посредством предвидените в Програмата съдържа-
телни ядра, които дават информация за: 

  работа с различни по стил и по жанр текстове с 
обща тема/с един и същ предмет на общуване; 

  интервю при кандидатстване за работа, за 
обучение;

  мотивационно писмо;
  библиография.

Ефектите от реализацията на прагматичните 
цели на обучението в 12. клас са обобщени в гра-
фата Комуникативни компетентности в таблицата 
Очаквани резултати от обучението в края на класа.

Залог за успешна реализация на аксиологични
те цели на обучението по български език в 12. клас 
са различни инструкции в Програмата, които ин-
терпретират българския език като средство за 
изграждане у подрастващите на утвърждаващи 
се в обществото значими идеи – патриотични, об-
щокултурни и др.

3. Особености на учебния комплект по 
български език за 12. клас на издателство 
Клет с марката Булвест 2000.

Учебният комплект по български език за 12. клас 
на издателство Клет с марката Булвест 2000 включ-
ва учебник, книга за учителя и електронен вариант 
на учебника. 

Всички елементи от учебния комплект са съоб-
разени с Държавните образователни стандарти за 
учебно съдържание по български език за 12. клас от 
2015 г. и с учебната програма по български език за 
11. клас от 2019 г.

3.1. Учебникът по български език за 12. клас – 
съдържателни, структурни и функционални 
особености

Учебникът по български език за 12. клас на из-
дателство Клет с марката Булвест 2000 е създа-
ден от авторския колектив, след като е отчете-
но влиянието на различни постоянни и променливи 
фактори, оказващи влияние върху образователните 
процеси по време на езиковите занятия. Сред фак-
торите като по-съществени могат да бъдат посо-
чени няколко:

  общите цели на обучението по български език 
във втория гимназиален етап на основната об-
разователна степен;

  нормативните изисквания на новия Държавен 
образователен стандарт от 2015 г. и на нова-
та учебна програма от 2019 г.;

  възрастовите и психофизиологичните особе-
ности на дванадесетокласниците. 

Важна роля за успешната работа с Учебника на 
учители и ученици играят Пътеводителят и леген
дата с условни знаци (вж. на с.  4 – 5 и на с. 6).

Пътеводителят предлага снимки на няколко 
страници от Учебника с линии, които насочват към 
пояснителни карета. В тях е разположено кратко 
представяне на същността и функциите на учеб-
ната информация от съответните части на стра-
ниците. 

Подробното представяне на условните знаци 
дава възможност учители и ученици да се запознаят 
с особеностите на семиотичната парадигма в Учеб
ника. Знаците стоят в началото на текстове, ана-
лизи, въпроси, задачи, таблици и пр. Те дават пред-
става за конкретното учебно съдържание, разполо-
жено на определено място в урочната разработка. 
Такива знаци са следните:

а)  – знак за четене и извличане на информа-
ция от текст;

б)  – знак за дискусия;

в)  – знак за нови знания;
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г)  – знак за речник;

д)  – знак за задача с повишена трудност;

е)  – знак за работа по групи;

ж)  – знак за изследователска задача;

з)  – знак за творческа задача.

В съдържателно отношение предвиденият в Прог
рамата учебен материал е разпределен в Учебника в 
четири раздела: 

  I раздел: Начален преговор;
  II раздел: Прилагане на книжовни норми в кому-
никативната практика;

  III раздел: Текстове за участие в комуникатив-
ната практика;

  IV раздел: Годишен преговор.
Във всеки раздел в зависимост от заложените в 

Програмата теми и свързаните с тях очаквани ре-
зултати от обучението и нови понятия са предло-
жени различен брой урочни статии (разработки на 
уроци) например: в първия раздел – една разработка 
(за начален преговор); във втория раздел – четири 
разработки (за нови знания; за упражнение; за прего-
вор, за обобщение, за контрол и оценка) и т.н. 

Новият раздел започва винаги на нечетна стра-
ница, на която в синтезирана форма се представят 
основни моменти от учебното съдържание, раз-
положено в поредица от урочни разработки, които 
следват. Целта е още в самото начало на цикъла от 
урочни занятия учители и ученици да се запознаят 
с ядрото от специфични проблеми, които ще са в 
основата на предстоящия учебен период например: 

2. РАЗДЕЛ

ПРИЛАГАНЕ НА КНИЖОВНИТЕ НОРМИ 
В КОМУНИКАТИВНАТА ПРАКТИКА

Темите във втория раздел на учебника са 
свързани със следната проблематика:

• Особености на речевото поведение 
в комуникативната практика; ще 
разберете как да прилагате принципите 
на сътрудничеството и принципа на 
вежливостта, когато общувате;

• Същност и прилагане на лексикалната 
книжовна норма в текста; ще повишите 
уменията си за откриване и за 
редактиране на лексикални грешки в 
речта;

• Анализ и редактиране на стилистични 
грешки; ще разберете какво означава 
понятието стилистичен ефект.

Урочните разработки в Учебника започват на 
четна страница и в повечето случаи са разположени 
на три последователни разтвора, а сведенията вър-
ху разтворите са структурирани еднотипно. Това е 
предпоставка учители и ученици бързо и лесно да се 
ориентират в информацията и безпроблемно да от-
криват необходимите им езикови факти, особености 
и закономерности, които са разработени винаги на 
едно и също място в урочната статия. 

Информацията в урочните разработки е позицио-
нирана в две колони – широка и тясна. В широката 
колона са разположени текстове, лингвистични ана-
лизи, езикови примери, схеми, таблици, правила, уп-
ражнения. В тясната колона са представени целите 
на урока, непознати думи и изрази, определения на 
лингвистични понятия, също така има снимки на ав-
тори на текстове и др.

24

Прилагане на лексикалната норма  
в речевата практика  
(Езиков практикум)

Предстои да си припомните 
същността и особеностите 
на лексикалната книжовна 
норма. Ще повишите уменията 
си да откривате лексикални 
грешки в речевата практика и 
да ги редактирате. Трънливият път  

на българското кино
Спорната фигура на безспорния пионер на българското ки

но – това е Васил Гендов. Създател на първия български игрален 
филм, на първата българска екранизация, на първия звуков филм и 
на Съюза на филмовите дейци. Киноекстремист, който изцяло 
посвещава живота си на правенето на филми. Мечтател, чиито 
амбиции са толкова големи, че не могат да се поберат в действи
телността, в която живее.

Филмите му по всяка вероятност невинаги били на необхо
димото ниво и в естетическо, и в техническо отношение глав
но поради това, че Гендов не бил богат човек и много трудно 
успявал да финансира многобройните си кинопроекти, често 
дори затъвал в жестоки дългове, които изплащал с години. Така 
обикновено започвал заснемането на един филм, без да знае дали 
ще има средства да го завърши. Снимал бързо и евтино. Инак 
изобщо нямало как да снима. А смисълът на неговия живот бил 
в това – да прави филми. Въпреки непрекъснатите трудности 
той успявал във всичко, с което се захващал. А този ентусиазъм 
и упоритост, описани в неговите мемоари, събуждат възхище
ние у читателите.

 С какво е известен в културната история на България Васил 
Гендов?

 Какви трудности среща „безспорният пионер на българско
то кино“ при създаването на своите филми?

 Какво отношение проявява някогашната българска интели
генция към първите прояви на новото изкуство – киното?

 С чия финансова подкрепа Васил Гендов снима своите филми?
 Какви загадки съществуват около създаването на първия 

български игрален филм „Българан е галант“?
 Имате ли свой любим български игрален филм? Разкажете 

за него – кой е сценарист, кой е режисьор, кои са актьорите, 
изиграли главните роли във филма?

Васил Гендов – бащата на българската 
кинематография

25

Към финансовите трудности трябва да добавим и факта, че 
голяма част от нашата интелигенция в пионерските времена на 
киното има негативно отношение към новото техничес ко изоб
ретение. И ако в света вече се били появили филмите на Грифит, 
а американските киноактьори и актриси по онова време вече били 
високоплатени звезди, то у нас найпрочутите артис ти не смеели 
да се „резилят“ с участието си в „циркаджийс кото“ ново забав
ление – киното. Единствено пловдивската театрална актриса, 
„безсрамницата“ Мара Миятева, проявила кураж и се съгласила да 
участва във филма „Българан е галант“, с което се превърнала в 
първата българска киноактриса. Скоро след това Гендов среща 
найважната жена в живота си – Жана. Тя се превръща в негова 
постоянна спътница и подкрепа. Дотолкова се влюбва в младия 
режисьор и в неговата работа, че изтегля всичките спестени от 
баща є пари за образование и ги дава на Ген
дов, за да могат да започнат снимките на 
филма „Любовта е лудост“. [...]

Днес всичко около Гендов е обвито в 
митове и догадки независимо от това, 
че е починал само преди 46 години. Не зна
ем със сигурност кога е направил първия 
български филм „Българан е галант“. Ма
кар че официално е приета 1915 година за 
рождена за българското кино, има сериоз
ни съмнения, че филмът все пак е създа
ден през 1910 г. Независимо от годината 
на поява със сигурност знаем, че именно 
тази комедия, разказваща за бонвивана 
Българан, който среща на улицата млада 
красива дама и мигновено се влюбва в нея, 
а тя, подразнена от неговото нахалство, 
му дава добър урок, е първият български 
игрален филм. За съжаление, филмът не е 
останал за поколенията. Единственият 
запазен до днес филм на Гендов е „Любов
та е лудост“. Всичко друго е унищожено. 
Митът гласи, че това се е случило по вре
ме на бомбардировките над София през 
Втората световна война. Има и друга 
теория – че тоталитарната пропаганда 
умишлено е унищожила неговите буржо
азни филми. Днес едва ли ще разберем ис
тината за който и да било от тези въп
роси. Добре, че поне имаме мемоарите, 
написани от самия Гендов. 

Теодора Дончева

Васил Гендов в „Дяволът в София“.  
Български игрален филм от 1921 г. по 
сценарий и режисура на Васил Гендов

Езиков практикум
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Припомнете си същността и особеностите на лексикал
ната книжовна норма, с която се запознахте в 10. клас.

Лексикалната норма е норма на книжовния български език. 
Тя обхваща правилата за употреба на думите в съответствие 
с тяхното речниково (лексикално) значение. Важно за правил
ното използване на думите в съответствие с речниковото им 
значение е съобразяването със спецификата на контекста, в 
който се разкрива смисълът им. От действието на лексикална
та норма зависят и начините, по които думите се съчетават с 
други думи в потока на речта.

Спазването на правилата, които произтичат от лексикална
та норма, е предпоставка за създаването на правилен, точен и 
изразителен изказ.

Нарушаването на лексикалната норма води до допускане на 
лексикални грешки.

Да разгледаме началото на текста „Трънливият път на българ-
ското кино“ на с. 24. В първото изречение срещаме две думи (оп
ределения), които са противоположни по значение, но се отнасят 
до едно и също лице – Васил Гендов: спорната (фигура) и безспор-
ния (пионер). В тълковния речник думата спїрен е представена 
със следното значение – който подлежи на спор, на оспорване. 
Думата безспїрен е антоним на спорен и означава обратното – 
който не подлежи на съмнение, оспорване, възражение: несъмнен, 
очевиден, неоспорим. И понататък в текста образът на Гендов 
продължава да бъде представян чрез похвати на противопоста
вянето. Наречен е, от една страна, кєноекстре мєст – който от-
стоява крайни възгледи или прилага крайни, изключителни мерки, 
но от друга страна, мечтђтел – който обича или е склонен да 
мечтае. Включването на изрази, които взаимно се изключват, не 
е грешка, нито случайност, а отговаря на творческия замисъл 
на авторката. Чрез използваните смислови отношения между 
употребените лексикални средства се постига предварително 
търсен ефект – предизвиква се интересът на читателите към 
сложната и противоречива личност на основателя на българско
то игрално кино.

За да разберем посланията на текста и да вникнем в смисло
вите нюанси на изразените в него идеи, е необходимо да позна
ваме значенията на отделните думи – както буквалните речни
кови значения (звездђ – небесно тяло от силно нажежени газове 
със собствена светлина), така и допълнителните подтекстови 
значения, които думите получават в конкретния контекст на 
употреба (звездђ – много талантлива и известна, забележител-
на, знаменита личност). За адекватното възприемане на текста 
е важно да владеем лексикалното значение на употребени рядко 
срещани думи от чужд произход (бонвивђн – човек, който живее 
охолно и безгрижно, отдава се на удоволствия; резилџ – посрам-
вам някого, излагам го на присмех).

Познаването на правилата, 
които произтичат 
от действието на 
лексикалната норма, 
помага да осмислим 
информацията, споделена 
чрез текста, да изградим 
свое отношение към 
представяните мнения, да 
почувстваме естетическо 
удоволствие от четенето.

Езиков практикум
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Специфично за лексикалната книжовна норма е, че тя найбързо се променя в сравнение с ос
таналите книжовни норми. Това се дължи преди всичко на взаимовръзката между общественото 
развитие и процесите, които протичат в съвременния български език. В условията на динамичен 
живот непрекъснато се появяват нови явления и предмети, а това е предпоставка за възникване 
и на нови наименования. Другият процес е свързан с промени в значенията на вече утвърдени в 
речевата практика лексикални единици. В зависимост от контекста на употребата при едни от 
тях се забелязва „разширяване“, а при други – „стесняване“ на речниковите им значения. Ясно изра
зено явление в съвременната езикова ситуация е засиленото навлизане на думи от чужд произход 
в речта на широки обществени среди.

Припомнете си някои основни лексикални правила и найчесто срещани отклонения от тях.

А) Думите трябва да се употребяват с правилното им речниково значение.

поради непознаване 
на речниковото 
значение на думи 
те неправилно се 
заменят една с 
друга

правилно: Вчера цял ден гледах телевизия.
неправилно: Вчера цял ден гледах телевизор.
В изречението Вчера цял ден гледах телевизор думата телевєзор, която 
означава приемателен апарат за телевизия, е неправилно употребена 
вместо думата телевєзия – система за предаване и приемане на карти-
на, образ и звук на разстояние с помощта на електронни устройства. 
Допусната е лексикална грешка, тъй като не се познават речниковите 
значения на телевизор и телевизия и думата телевизор е употребена с 
неподходящо речниково значение.

1.  Анализирайте употребата на думите в изреченията и обяснете причините за допуска
нето на грешки.

Десет грешки в този малък текст – това е твърде голяма цифра!
Безразсъдната постъпка на Борис предизвика удивление у съучениците му.

2.  Препишете изреченията (упр. 1), като ги редактирате.

неправилно 
използване на изрази 
(вкл. фразеологични 
словосъчетания) 
поради непознаване 
на значението им

правилно: В комисията по култура беше постигнато съгласие.
неправилно: В комисията по култура бяха постигнати консенсус и 
съгласие.
В изречението В комисията по култура бяха постигнати консенсус и 
съгласие е допусната лексикална грешка, тъй като не се познава зна
чението на думата от чужд произход консѓнсус – общо съгласие между 
членовете на група или общност.

3.  Какви грешки са допуснати в изреченията?

Благодарение на поледицата тази сутрин в болници се озоваха повече от сто граждани.
Виновници за успеха са добрата дисциплина и чувството за отговорност на учениците.

4.  Препишете изреченията (упр. 3) и ги редактирайте.

неправилен избор на 
синоними, които не 
са съобразени със 
смисловите отсенки 
в значението им

правилно: Мария безмълвно плачеше в ъгъла на стаята.
неправилно: Мария безмълвно ридаеше в ъгъла на стаята.
В изречението Мария безмълвно ридаеше в ъгъла на стаята е допус
ната лексикална грешка, тъй като е предпочетен неподходящият за 
контекста синоним ридђя – плача жално и на глас, с хлипания и въздишки. 

В началото на 
всяка урочна ста-
тия има кратко 
представяне на це-
лите на конкрет-
ния урок например:
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Гроздоберът беше към края си.
От малките вили и кирпичени постройки се разнасяха ту зад

ружни песни, бързи и жизнерадостни като хоро, ту самотни и 
пров лечени гласове на един само певец, наситени с печал, която се 
издигаше към синьото небе. [...]

Ирина тръгна между лозята по остатъците на един древен рим
ски път, за който учителят по история в гимназията твърдеше, 
че е от времето на император Траян. [...]

Римският път излезе на шосето. Като стигна до него, Ирина 
отпочина малко, после взе тежката кошница в другата ръка и про
дължи към града. Хълмовете с лозята останаха зад нея. Тя се обърна и 
хвърли поглед към тях. Мисълта, че и този гроздобер, и това лято, 
и тази година бяха отминали, без да се случи нищо особено, я накара 
да почувства тъга. [...]

Тя въздъхна. Само веднъж да свършеше гимназия и да отидеше в 
София, да се запише в медицинския факултет... Тя знаеше как да живее 
и какво да постигне. В съзнанието є изпъкна чистият и жълт паваж 
на „Цар Освободител“, неоновите реклами, които мигат тайнстве
но в синия здрач, сладкарниците с елегантните мъже и жени по маси
те, кината с големите екрани, с удобните меки седалища и с изискана 
публика, а не с тълпа от гамени, която мирише на чесън и плюе семки.

Един мъжки глас, внезапен и остър, пресече неочаквано мислите є.

Речевото поведение в 
комуникативната практика

Предстои да се запознаете 
с начините за постигане 
на успешно общуване в 
комуникативния контекст. 
Ще разберете как да 
прилагате принципа на 
сътрудничеството и 
средствата на вежливото 
речево поведение, които 
осигуряват резултатно речево 
общуване.

 Какво е настроението, което излъчва природната картина в 
началото на откъса от романа „Тютюн“ на Димитър Димов?

 Защо Ирина чувства тъга? За какво мечтае младото моми
че в този хубав есенен ден?

 Как изглежда и какво впечатление създава Борис Морев – син 
на учителя по латински език в местната гимназия?

 Какво в поведението на младежа разгневява Ирина?
 Как разбирате смисъла на изречението Тия очи сякаш про-

низваха в нея, без да издават тайната си, и съдържаха онова 
далечно, парливо и непознато нещо, което намираше само в 
книгите?

 Припомнете си интересни факти от житейския и творчес
кия път на Димитър Димов. Потърсете информация в ин
тернет за други известни произведения от същия автор и я 
споделете чрез своя мултимедийна разработка.

Из „Тютюн“

Първото издание на романа „Тютюн“
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Това, което отличава Учебника от други учебници 
по български език, използвани досега в образовател-
ната практика на средното училище, са по-дългите 
цялостни текстове, с които започва всяка урочна 
разработка. Разположени са винаги на един разтвор 
(четна и нечетна страница) в Учебника. Текстове-
те с разнообразна информация са подбрани така, че 
да отговарят на потребностите, възможностите и 
интересите на дванадесетокласниците. 

Текстовете, въведени със знак за четене и извли
чане на информация от текст, са разнообразни по 
тематика. Те имат няколко функции. Една от тях е 
да станат основа за усъвършенстване на умения и 
навици на дванадесетокласниците, свързани с чете-
не и осмисляне на информацията в текстове. Обра-
зците за четене, които Учебникът предлага, могат 
да се използват от учителя и от учениците както 
за четене в часа по български език, така и за четене 
у дома. 

Централна обаче е функцията на текстовете 
към всяка тема, която е свързана с използването им 
като средство за развиване и усъвършенстване на 
функционалната грамотност на учениците. 

Функционалната грамотност на дванадесеток-
ласниците, реализирана чрез четенето (с разбира-
не) на текстовете от Учебника, е концепт, който 
се изгражда от различни елементи, но като основни 
сред тях изпъкват следните: 

  умението да се идентифицира информация; 
  умението да се възприема информация; 
  умението да се тълкува информация; 
  умението да се осмисля информация; 
  умението да се оценява информация. 

За да се осъществяват резултатно посочените 
процеси по време на часовете по български език в 
12. клас, е необходимо в обучението акцентът да се 
постави върху четенето на текстовете от тема-
тичната парадигма на Учебника с оглед на възмож-
ността да се работи ефективно върху следните 
по-важни процеси:

  разбиране на информацията – ученикът от-
крива смисъла на текста при четене както на 
равнището на отделни думи и изрази с техни-
те буквални значения, така и на равнището на 
смисли в рамките на цялостния текст;

  осмисляне на информацията – ученикът „пре-
карва“ извлечената от текста информация 
през „решетката“ на своя личен опит – инте-
лектуален и/или практически; превръща тази 
информация в елемент от своето познание във 
връзка с конкретната проблематика; транс-
формира смисли от информацията, като ги 
офор мя в ново знание; тълкува и приписва оцен-
ка на информацията от позицията на опреде-
лени ценностни устои; изразява становище 
доколко информацията е полезна с оглед реша-
ването на конкретна задача и пр.;

  използване (т.е. прилагане) на информацията – 
ученикът си служи с информацията, ексцерпи-
рана от текста, при разрешаване на проблем, 
при изразяване на мнение, при участие в спор 
или в дискусия за постигане на конкретна праг-
матична цел.2 

С цел да се постигне по-добра рецепция на смис-
лите, вложени в подбраните текстове, в тясната 
колона на първата страница от всяка урочна ста-
тия (вляво от текста) има речник на непознати 
думи и изрази, употребени в текста, например:
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120 години от изкачването на  
Черни връх

Из „Дирекция на Природен парк 
„Витоша“

Над 130 членове на Туристическо дружество „Сърнена гора“ 
участваха на 30 август в похода „По стъпките на Алеко“ до Чер-
ни връх. Туристи от всички възрастови групи се изкачиха пеша и 
с колела до първенеца на Витоша.

Около 5000 души от 96 туристически дружества участваха 
тази година в покоряването на Черни връх.

Поводът е отбелязването на 120 години от първото органи-
зирано изкачване на Черни връх през 1895 година, организирано от 
Алеко Константинов. Тогава 300 души са покорили най-високия 
връх на Витоша и с това събитие се създава първото туристи-
ческо дружество в България. Оттогава всяка последна неделя на 
август изкачването на върха се превръща в традиция, която не е 
прекъсвана.

Походът „По стъпките на Алеко“ е част от честванията по 
случай 120 години организирано туристическо движение в България.

Из интернет

Предметът на дейност на Дирекцията на Природния парк 
„Витоша“ включва:

•  Провеждане на държавната политика по изпълнение на плана 
за управление, устройствените проекти и програми на те-
риторията на парка;

•  Извършване и организиране на мероприятия по опазване и въз-
становяване на биологичното и ландшафтното разнообразие;

•  Провеждане на образователни и интерпретационни дейности;
•  Изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за 

обслужване на туризма и на рекреацията;
•  Организиране и участие в реализацията на туристически и 

на рекреационни дейности;
•  Осъществяване на научни и научно-приложни дейности на 

територията на парка.
•  Създаване и поддържане на база данни, събиране и разпрос-

транение на информация за парка и за прилежащите му те-
ритории.

Личният състав на Природния парк „Витоша“ включва:
• Ръководство;
• Обща администрация;
• Специализирана администрация.                         

Из интернет

Текст 3

Текст 4

Из „Витоша“
– Здрасти, кво ще правиш в 

неделя?
– Здрасти. Нямам представа.
– Айде да ходим на Витоша. 

Времето май ще е хубаво. Ще се 
кефим с разходка на чист въздух.

– Може, но не съм сигурен, че 
ще ми стигнат силите да се кача 
чак до Черни връх. Много ли е ви-
соко?

– А, няма, няма! Ще ходим 
из по-ниското, там също е много 
красиво!

– Окей, ще се чуем по GSM-ите, 
за да се разберем в колко часа да се 
срещнем и къде.

Записал: Атанас Литов

Текст 5

лђндшафт – изглед, общ вид на 
местност; географски пейзаж

рекређция – възстановяване на сили

Витоша, Боянският водопад

Под знак за дискусия са разположени въпроси към 
дванадесетокласниците: за откриване и осмисляне 
на информацията от текстовете; за анализиране 
и тълкуване на информацията от текстовете; за 
оценяване и прилагане на информацията от тексто-
вете, например:
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Работа с различни по стил и по жанр 
текстове с обща тема/с един и същ 
предмет на общуване

Предстои да се научите да 
анализирате особеностите 
на различни по стил и по жанр 
текстове. Ще си припомните 
как се определят темата и 
ключовите думи на текста, как 
се изследват структурните 
и композиционните му 
части. Ще анализирате и ще 
редактирате стилно-езикови 
грешки, допуснати в текста.

Планината  
Витоша

Из „Витоша“

Вєтоша (в древността: 
Скомнос, Скомеон, Скомон, 
Скомброс) – планински масив в 
западната част на Средна Бъл-
гария. Принадлежи към План-
ско-Завалската планинска ре-
дица. Оградена е от Софийско, 
Пернишко и Самоковско поле 
и планината Плана. Площ – 278 
квадратни километра. Средна 
височина 1500 м. Най-висок 
връх е Черни връх (2290 м). [...]

Витоша е обявена за наро-
ден парк. Изградени са много 
хижи, заслони и почивни стан-
ции. Метеорологична станция 
е построена на Черни връх. 
[...] Планината се посещава от 
много туристи.

Из енциклопедия

Каква живописност, какво разнообразие, каква чудна хубост 
представлява видът на Витоша при разните осветления на деня, 
във всичките годишни времена! [...]

Витоша живее със свой особен живот, тя се смее, въси се, спи, 
замръзнала под ледената си плащаница зиме; ликува в празничния 
блясък на зелените си гори лете и в багренозлатната си премяна 
есен, въздиша в шепота на листака си, пее хайдушката си песен в 
шума на ветровете, в гърмежа на водопада си, в яростта на бу-
рите си, ту мила, ту сърдита, но винаги дива, царствена, повели-
телна и колосална, и стихийно велика. Тоя неин самобитен, вът-
решен живот се увеличава с прилива на човешкия живот лете, от 
май до септември, когато тя става гостолюбива домакиня [...]. 
По нея се разнасят весели гласове, песни, смехове на морните път-
ници от двата пола, кипящи от младост и живот и от жажда за 
бяг към небесата. Тогава пустинната голина на Черни връх зачер-
нява от човешкия мравуняк, по грамадните скали, що стърчат 
въз темето на върха, се запокачват и накацват юноши и моми, 
а поляната му живописно се пъстри от разноцветните облекла 
на гостите. Тоя престол на облаците и орлите сега се населява и 
ехти от вълните на живота.

Иван Вазов

Текст 1

Текст 2

 Кое е общото в темите на различните текстове?
 Как е представена планината Витоша в първия текст? Вър-

ху кои нейни особености пада акцентът?
 Как личното отношение на писателя Иван Вазов се отразя-

ва върху подбора и организацията на използваните езикови 
средства във втория текст?

 По какво си приличат и по какво се различават третият и 
четвъртият текст? Сравнете ги по признаците участници 
в общуването и условия на общуването.

 Кое различава петия текст от всички останали? Анализи-
райте комуникативната ситуация, в която е създаден тек-
стът.

 Защо за един и същ обект в петте текста се говори по раз-
лични начини?

Въпросите насочват вниманието на дванадесе-
токласниците към идентифициране, възприемане, 
осмисляне и репродуциране на конкретна информация 
от различни части на текстовете, в някои случаи 
те са насочени към трансформация на информация 
от текстовете с цел тя да бъде използвана като 
основа за собствени разсъждения и изводи, свързани 
с житейски въпроси и проблеми. 

2 Вж. Петрова, С. Училище за утрешния ден. Резултати от 
участието на България в Програмата за международно 
оценяване на учениците PISA 2009. София, 2010, с. 13, 23.
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Въпросите към текстовете в Учебника са пред-
назначени да стимулират познавателната актив-
ност на учениците, да засилят интереса им към 
факти, идеи и проблеми, които литературата и жи-
вотът предлагат за анализ, осмисляне, разбиране, 
съпреживяване. 

Водещ принцип в работата с Учебника е всеки 
урок по български език в 12. клас да започва с диску-
сия върху смислите, които се съдържат в изходните 
текстове, и чак тогава да се търси връзката между 
интерпретираните смисли и езиковите средства, 
употребени за тяхното изразяване. Убеждението на 
авторите е, че приложението на такъв подход съз-
дава в оптимална степен предпоставки обучението 
по български език да се превръща от обучение по 
нормативна граматика в обучение по словесност, в 
обучение по култура.

Предлаганите в Учебника текстове и въпросите 
за дискусия върху тях изпълняват и още една важна 
функция. Те осигуряват подходяща образователна 
среда за работа върху развиване на функционална
та грамотност на подрастващите. Подготвят ги 
за успешно участие в международни оценителски 
програми на уменията на учениците да четат, да 
извличат и да прилагат информация от текстове 
(например PISA).

Сведенията от лингвистичната парадигма на 
Програмата във връзка с конкретната тема (загла-
вието на урочната статия и респективно на урока) 
са разположени след знака за нови знания или надписа 
Езиков практикум върху един разтвор (четна и не-
четна страница). Това са сведения за:

  признаците на езиковите понятия и на законо-
мерностите, обект на овладяване в конкретния 
урок;

  алгоритмите на учебния лингвистичен анализ, 
приложен при осмисляне на езиковите понятия и 
закономерности – опора в познавателните про-
цеси на учениците при овладяване на езиковите 
понятия; алгоритмите показват какво, как и в 
каква последователност да се изследва, когато 
се проучват езикови или текстови характерис-
тики на някакво изказване;

  правилата за книжовно използване в речевата 
практика на изучаваните по време на урока ези-
кови понятия и закономерности.

За по-лесно възприемане и осмисляне на линг-
вистичната информация от учениците понякога 
сведенията в тази част на урочната статия са 
представени с помощта на схеми или таблици нап-
ример: 
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Вид норма Същност Някои правила

право-

говорна 

норма

осигурява 

общоприет 

изговор на 

звукове и на 

съчетания 

от звукове в 

устната реч

 поради непознаване на книжовното произношение някои думи се 
произнасят погрешно: нђука вм. правилното наљка
 широките гласни о и е, когато не са под ударение, се произна-

сят ясно: колѓт, перї
 мек изговор на съгласни звукове в окончанията на глаголи от I 

и II спр. в 1 л. ед.ч. и в 3 л. мн.ч. за формите в сег. вр., бъд. вр. и 
бъд. вр. в миналото: мїльъ, ште мїльъ, штьах да мїльъ
 променливо я се изговаря: като ьа, когато е едновременно под 

ударение и пред твърда сричка, в едносрични думи, в краесловие 
на многосрични думи – мьђсто; като е, когато е пред мека срич-
ка и не е под ударение, когато е пред ж, ч, ш, й – снѓжен

правопис-

на норма

осигурява 

единство в 

писмената 

речева прак-

тика

 морфемите се пишат по един и същи начин в думите независи-
мо как се изговарят: разписание, подписвам
 двойно н се пише във формите на някои прилагателни имена, 

когато е изпадне от завършека -нен: военен – военна
 в крайна неударена сричка на думата се пише ъ, ако в други 

форми на думата гласната изпада; ако в други форми на думата 
гласната се запазва, се пише а: рекъл – рекли; писал – писали
 променливо я се пише: като я в едносрични думи, в многосрични 

думи, когато е под ударение и пред твърда сричка: смях, блясък; 
като е, когато не е под ударение, когато е пред мека сричка, 
когато е пред ж, ч, ш, й: бели, брегове, смешен

граматич-

ни норми

отнасят се 

до морфоло-

гията и до 

синтаксиса 

на езика

 след числителни бройни имена за лица и след колко, няколко, 
толкова се използва обикновената форма за мн.ч. на същ. имена 
от м.р. за назоваване на лица: петима студенти
 бройната форма за мн.ч. на същ. имена от м.р. за назоваване на 

животни и на неодушевени предмети се употребява след числи-
телните бройни имена и след колко, няколко, толкова: три дивана
 не се изпуска членната форма в наименованието на институ-

ция, която е единствена в държавата: По Българската национал
на телевизия дават новини.

пункту-

ационна 

норма

определя 

пунктуа-

ционното 

оформяне на 

изречението 

в българския 

език

 когато еднородните части се свързват безсъюзно, се отделят 
със запетаи: Водата във ваната беше топла, приятна.
 пред еднократно употребени съюзи и и или, които свързват 

еднородни части, не се пише запетая; пред и и или се пише за-
петая при повторната им употреба: Ям кюфте и салата; Ям или 
салата, или кюфте.
 най-често обособените части се отделят със запетая: Нас

тъ пи нощта, прохладна и свежа.
 запетая се пише, когато простите изречения в сложното 

съчинено изречение са свързани безсъюзно или със съюзите а, но, 
ала и др.: Трябваше да пристигне навреме, а никак не бързаше.

Припомнете си особеностите на изучените в 10. и 11. клас книжовни норми и най-често 
прилаганите езикови правила.

Представените под формата на определения 
приз наци на овладяваните по време на урока езикови 
понятия и закономерности имат предназначението 
наученото да бъде по-лесно осмислено, разбрано и 
запомнено от учениците. Това се улеснява от раз-
полагането на текстовете – всички определения на 
нови понятия и закономерности от лингвистичната 
парадигма са изведени в страничната, по-тясна ко-
лона на страницата и винаги се намират на едно 
и също ниво с информацията, която представя раз-
съждения и разяснения върху същите проблеми:
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Прилагането на 
принципите за успешно 
комуникативно поведение 
е предпоставка при 
общуване ефективно да 
започваме, да поддържаме 
и да преустановяваме 
речевия контакт. То е 
условие за безпроблемни 
лични, служебни, 
академични и други 
взаимоотношения в 
различни социокултурни 
сфери.

Емоционалната и добре възпитана Ирина реагира адекватно 
на предизвикателството. За нея разговорът с такъв неучтив 
младеж е откровено неприятен. Очевидно тя не е свикнала на 
подобно отношение при общуване с малко познати или с не
познати хора. Цялостното є поведение издава напрежение, зле 
овладяна отрицателна емоция, дори страх. Тя се смущава от 
острите тъмни и пронизващи очи на събеседника си, въпроси
те му я объркват, цялостното му държание я кара да се чув
ства напрегната и неспокойна. Затова участието на Ирина в 
разговора е с кратки фрази, с накъсан изказ, с недоизказаност 
на мислите (Вземи си!; Ти грешиш!...; Чакай ме утре на същото 
място... След обяд... При бреста...).

Със средствата на художественото слово Димитър Димов 
успява убедително и въздействащо да представи емоционал
ното състояние на героите и произтичащото от тези осо
бености тяхно комуникативно поведение в конкретната си
туация. Опирайки се на своя житейски опит и естетически 
усет, писателят пресъздава сблъсъка между два пълнокръвни 
художествени образа, чиито характери намират отражение в 
изказаните мисли, в споделените чувства, в използваните раз
лични модели на изразяване.

За да бъде успешно речевото ни поведение в комуникатив
ната практика, при използване на различни словесни (речеви) 
дейности е необходимо да спазваме няколко принципа (максими) 
на кооперативното общуване, т.е. на общуването чрез сът
рудничество. Тези принципи са формулирани от учените Пол 
Грайс и Джефри Лийч и са следните:

 принцип на количеството: изказването, което правим, да е 
толкова информативно (нито повече, нито помалко), колко
то е необходимо, за да постигнем комуникативните си цели;

 принцип на качеството: сведенията в изказването ни да от
говарят на истината;

 принцип на уместността: изказването ни да е адекватно 
както на предмета и целите на общуването, така и на усло
вията, при които то се осъществява;

 принцип на средствата (начина, подхода): използването на 
езиковите средства в изказването да е съобразено с изис
кването за яснота и краткост;

 принцип на вежливостта: участието ни в комуникацията не 
трябва да влиза в противоречие с правата и интересите на 
събеседниците (учтиво да отстояваме позициите си, да про
явяваме търпимост към мнението на другите общуващи).
В отделни случаи е възможно съзнателно да нарушаваме ня

кои от принципите, без това да се отразява върху резултат
ността на общуването. Например, когато използваме метафо
ра, хипербола, ирония и други реторични средства, за да постиг
нем определен ефект – да изразим възхищението си от някого, 
да осмеем нечии недостатъци и пр.

Маркираните със знак за упражнения страници, 
които следват страницата/страниците с теоре-
тичните сведения по темата, съдържат поредица 
от дейности, в основата на които стоят операции-
те за разпознаване, анализ, редактиране и създаване 
на изрази (думи, изречения, текстове). Упражнения-
та са подбрани и са подредени така, че да градират 
познавателната дейност на дванадесетокласници-
те по трудност, да създават оптимални условия ос-
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мислените теоретични сведения да бъдат систем-
но и планомерно прилагани в речевата практика.

Урочните разработки, определени като Езиков 
практикум, имат различна структура. В тях цен-
тралната част от учебното съдържание се състои 
от кратко представяне на особеностите на съ-
ответната книжовна езикова норма. Следват фор-
мулировки на конкретните езикови правила, които 
представят нормата, и по няколко упражнения след 
правилата например:

Езиков практикум
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Специфично за лексикалната книжовна норма е, че тя найбързо се променя в сравнение с ос
таналите книжовни норми. Това се дължи преди всичко на взаимовръзката между общественото 
развитие и процесите, които протичат в съвременния български език. В условията на динамичен 
живот непрекъснато се появяват нови явления и предмети, а това е предпоставка за възникване 
и на нови наименования. Другият процес е свързан с промени в значенията на вече утвърдени в 
речевата практика лексикални единици. В зависимост от контекста на употребата при едни от 
тях се забелязва „разширяване“, а при други – „стесняване“ на речниковите им значения. Ясно изра
зено явление в съвременната езикова ситуация е засиленото навлизане на думи от чужд произход 
в речта на широки обществени среди.

Припомнете си някои основни лексикални правила и найчесто срещани отклонения от тях.

А) Думите трябва да се употребяват с правилното им речниково значение.

поради непознаване 
на речниковото 
значение на думи 
те неправилно се 
заменят една с 
друга

правилно: Вчера цял ден гледах телевизия.
неправилно: Вчера цял ден гледах телевизор.
В изречението Вчера цял ден гледах телевизор думата телевєзор, която 
означава приемателен апарат за телевизия, е неправилно употребена 
вместо думата телевєзия – система за предаване и приемане на карти-
на, образ и звук на разстояние с помощта на електронни устройства. 
Допусната е лексикална грешка, тъй като не се познават речниковите 
значения на телевизор и телевизия и думата телевизор е употребена с 
неподходящо речниково значение.

1.  Анализирайте употребата на думите в изреченията и обяснете причините за допуска
нето на грешки.

Десет грешки в този малък текст – това е твърде голяма цифра!
Безразсъдната постъпка на Борис предизвика удивление у съучениците му.

2.  Препишете изреченията (упр. 1), като ги редактирате.

неправилно 
използване на изрази 
(вкл. фразеологични 
словосъчетания) 
поради непознаване 
на значението им

правилно: В комисията по култура беше постигнато съгласие.
неправилно: В комисията по култура бяха постигнати консенсус и 
съгласие.
В изречението В комисията по култура бяха постигнати консенсус и 
съгласие е допусната лексикална грешка, тъй като не се познава зна
чението на думата от чужд произход консѓнсус – общо съгласие между 
членовете на група или общност.

3.  Какви грешки са допуснати в изреченията?

Благодарение на поледицата тази сутрин в болници се озоваха повече от сто граждани.
Виновници за успеха са добрата дисциплина и чувството за отговорност на учениците.

4.  Препишете изреченията (упр. 3) и ги редактирайте.

неправилен избор на 
синоними, които не 
са съобразени със 
смисловите отсенки 
в значението им

правилно: Мария безмълвно плачеше в ъгъла на стаята.
неправилно: Мария безмълвно ридаеше в ъгъла на стаята.
В изречението Мария безмълвно ридаеше в ъгъла на стаята е допус
ната лексикална грешка, тъй като е предпочетен неподходящият за 
контекста синоним ридђя – плача жално и на глас, с хлипания и въздишки. 

Сред предлаганите упражнения с особена важ-
ност се отличават следните:

  упражнение с повишена трудност, което е пред-
назначено за ученици с изявени филологически 
способности, развит езиков усет и с изградени 
умения за самостоятелна работа, например:

УПРАЖНЕНИЯ

13

1.  Посочете темата на текста.

2.    Запишете ключовите думи. В кои абзаци на текста ги 
откривате?

3.  От какво се определя значимостта на някогашната 
българска държава за културното израстване на другите 
славянски държави?

4.  Защо делото на светите братя Кирил и Методий е 
толкова важно за развитието както на България, така и на 
цяла средновековна Европа?

5.  Кои са историческите корени за появата на Кирило- 
Методиевото дело?

6.   Какви особености на текста дават основание да се 
твърди, че има аргументативна структура?

7.   Формулирайте тезата на текста и дайте примери за 
доказателства, с които е защитена.

8.   Посочете думи в текста, при които има разлика меж-
ду книжовен изговор и правопис.

9.  При изписването на кои думи от изречението Обикно-
вено нашите историци и филолози свързват възникването 
и разпространението на писмеността с приемането и раз-
пространението на християнството са спазени изисквания 
на правописната книжовна норма?

10.  Какви правописни грешки може да бъдат направени 
при писането на тези думи (упр. 9)? Кои са причините за до-
пускането на грешките?

11.  В изречението от упражнение 9 посочете примери за 
съобразяване с граматичните книжовни норми.

12.   Характеризирайте книжовните правила, на които се 
подчинява пунктуацията в изречението от текста Старо-
българският език, първият славянски книжовен език, получи 
разпространение в Русия, в Сърбия, в чехословашките земи, 
стигна до Полша, употребяваше се в Словения и особено в 
Хърватско.

Св. св. Кирил и Методий, икона от Аврам Дичов  упражнение с изследователска цел, чието пред-
назначение е да съдейства за развиване на 
уменията на дванадесетокласниците сами да 
обогатяват знанията си, да търсят и да от-
криват информация по интересуващи ги проб-
леми, като използват различни източници на 
информация – енциклопедии, речници, публика-
ции в медиите и пр., например:

УПРАЖНЕНИЯ
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7.   В обява № 1 са представени три позиции. Проведе-
те в часа по български език ролева игра: кандидатствате за 
всяка от трите позиции пред три различни комисии. Какви 
акценти в представянето си ще поставите по време на ин-
тервюто? 

8.    Изберете голяма компания, българска или между-
народна, която харесвате и за която искате да работите. 
Направете проучване за нея и я презентирайте като добър и 
лоялен работодател пред кандидати за работа в компанията. 

9.    Интервюто за работа може да протече под различ-
на форма – на живо или онлайн; под формата на интервю или 
под формата на решаване на казус. Използвайте различни 
информационни източници и проучете начините за провеж-
дане на интервю. Посочете какво трябва да е поведението 
на кандидата в зависимост от вида на интервюто.

1.  Ако вие провеждате ин-
тервю за наемане на канди-
дат за работа, какви въпро-
си ще му зададете? Запи-
шете примерни варианти, 
като преди това изберете 
конкретна работна пози-
ция, предлагано обучение, 
участие в проект.

2.  Опишете качествата 
на хората, с които бихте 
искали да работите. Какво 
означава за вас работата 
в екип?

ЗА
 Д

О
М

АШ
Н

О

1.  Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

Интервюто за кандидатстване за работа/
обучение е:

А) форма на устно общуване 
Б) вид интервю с цел проверка на готов-

ността за заемане на позиция
В) текст самопредставяне
Г) устен текст, съдържащ въпроси и отговори

2.  Кой документ е задължителен при кан-
дидатстване за работа? 

А) заявление
Б) CV
В) сертификат
Г) препоръка

3.  Кое НЕ се препоръчва при участие в ин-
тервю? 

А) Да се спазва правоговорната норма.
Б) Да се проявява учтивост спрямо провеж-

дащия интервюто.
В) Да се отговаря ясно и точно на въпросите.
Г) Да се изтъкват качества, които не са 

свързани с конкретната позиция.

Прочетете текста и решете задачи 4 – 5. 

Каква е разликата между трудов (ТД) и граждан-
ски договор (ГД)? ТД е договор за продължаващо и 
многократно изпълнение на определена дейност; 
ГД предполага еднократно изпълнение на дейност-

та. При ТД мястото на изпълнение на дейност-
та се определя по взаимно съгласие и най-често е 
седалището на работодателя; при ГД мястото 
се определя от изпълнителя. При ТД служителят 
работи под контрола на работодателя; при ГД 
изпълнителят е самостоятелен и независим. При 
ТД отношенията между работодателя и изпъл-
нителя се определят от Кодекса на труда, при 
ГД – от Закона за задълженията и договорите.

Сайт на Министерството  
на икономиката

4.  За трудовия договор е вярно, че:

А) Задълженията на изпълнителя и на рабо-
тодателя се определят от Кодекса на труда.

Б) Служителят работи самостоятелно.
В) Изпълнява се определена еднократна дей-

ност.
Г) Изпълнителят избира къде да извършва 

дейността.

5.  Кое НЕ е вярно според текста?

А) Служител и изпълнител са синоними в 
тек ста.

Б) Работодател е лицето, което възлага ра-
ботата. 

В) „Седалище“ е мястото, където избира да 
работи служителят.

Г) Кодексът на труда е нормативен доку-
мент за трудовоправни отношения.

Проверка, оценка и самооценка

  упражнение за работа по групи, чието предназ-
начение е учениците да се научат да работят 
в малки групи, като разпределят задачите по-
между си, всеки поема отговорност за изпъл-
нението на някоя от тях и накрая излъчват го-
ворител, който представя общото решение на 
задачата пред класа, например:

УПРАЖНЕНИЯ
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7.   В обява № 1 са представени три позиции. Проведе-
те в часа по български език ролева игра: кандидатствате за 
всяка от трите позиции пред три различни комисии. Какви 
акценти в представянето си ще поставите по време на ин-
тервюто? 

8.    Изберете голяма компания, българска или между-
народна, която харесвате и за която искате да работите. 
Направете проучване за нея и я презентирайте като добър и 
лоялен работодател пред кандидати за работа в компанията. 

9.    Интервюто за работа може да протече под различ-
на форма – на живо или онлайн; под формата на интервю или 
под формата на решаване на казус. Използвайте различни 
информационни източници и проучете начините за провеж-
дане на интервю. Посочете какво трябва да е поведението 
на кандидата в зависимост от вида на интервюто.

1.  Ако вие провеждате ин-
тервю за наемане на канди-
дат за работа, какви въпро-
си ще му зададете? Запи-
шете примерни варианти, 
като преди това изберете 
конкретна работна пози-
ция, предлагано обучение, 
участие в проект.

2.  Опишете качествата 
на хората, с които бихте 
искали да работите. Какво 
означава за вас работата 
в екип?

ЗА
 Д

О
М

АШ
Н

О

1.  Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

Интервюто за кандидатстване за работа/
обучение е:

А) форма на устно общуване 
Б) вид интервю с цел проверка на готов-

ността за заемане на позиция
В) текст самопредставяне
Г) устен текст, съдържащ въпроси и отговори

2.  Кой документ е задължителен при кан-
дидатстване за работа? 

А) заявление
Б) CV
В) сертификат
Г) препоръка

3.  Кое НЕ се препоръчва при участие в ин-
тервю? 

А) Да се спазва правоговорната норма.
Б) Да се проявява учтивост спрямо провеж-

дащия интервюто.
В) Да се отговаря ясно и точно на въпросите.
Г) Да се изтъкват качества, които не са 

свързани с конкретната позиция.

Прочетете текста и решете задачи 4 – 5. 

Каква е разликата между трудов (ТД) и граждан-
ски договор (ГД)? ТД е договор за продължаващо и 
многократно изпълнение на определена дейност; 
ГД предполага еднократно изпълнение на дейност-

та. При ТД мястото на изпълнение на дейност-
та се определя по взаимно съгласие и най-често е 
седалището на работодателя; при ГД мястото 
се определя от изпълнителя. При ТД служителят 
работи под контрола на работодателя; при ГД 
изпълнителят е самостоятелен и независим. При 
ТД отношенията между работодателя и изпъл-
нителя се определят от Кодекса на труда, при 
ГД – от Закона за задълженията и договорите.

Сайт на Министерството  
на икономиката

4.  За трудовия договор е вярно, че:

А) Задълженията на изпълнителя и на рабо-
тодателя се определят от Кодекса на труда.

Б) Служителят работи самостоятелно.
В) Изпълнява се определена еднократна дей-

ност.
Г) Изпълнителят избира къде да извършва 

дейността.

5.  Кое НЕ е вярно според текста?

А) Служител и изпълнител са синоними в 
тек ста.

Б) Работодател е лицето, което възлага ра-
ботата. 

В) „Седалище“ е мястото, където избира да 
работи служителят.

Г) Кодексът на труда е нормативен доку-
мент за трудовоправни отношения.

Проверка, оценка и самооценка

  творческо упражнение, чието предназначение 
е да подтикне учениците да създават тексто-
ве и така да съдейства за развиване и усъвър-
шенстване на техните речетворчески способ-
ности, например:

УПРАЖНЕНИЯ
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1.  В кой ред НЯМА грешка?
А) ште нїсьа мђска
Б) ште нїсьъ мђска
В) ште нїсъ мђска
Г) ште нїса мђска

2.  В кой ред има грешка?
А) Дваж мери, веднъж режи.
Б) И думай, и за после мисли.
В) За вода ходил, и вода не пил.
Г) Има си брада, има и гребенче.

3.  В кой ред НЯМА грешка?
А) През март дойде пролета.
Б) Моща на държавата е голяма.

Проверка, оценка и самооценка

В) Беше счупена коста на ръката.
Г) Борислав паднал в калта.

4.  В кой израз има грешка?
А) финансов отчет
Б) фалшиф документ
В) федерален закон
Г) фатален поглед

5.  В кой ред НЯМА грешка?
А) Мислено си припомних условията.
Б) Пред очите ми постояно беше тя.
В) Есено време в София е много красиво.
Г) Беше обявено воено положение.

1.  Потърсете в интернет повече све-
дения за делото на братята св. св. Кирил 
и Методий. Създайте своя мултимедийна 
разработка, която да представите в часа 
по български език. ЗА

 Д
О

М
АШ

Н
О2.  Коментирайте спазването на книжов-

ноезиковите норми в текста на мултиме-
дийната разработка.

13.   Препишете изреченията, като редактирате допусна-
тите грешки.

По пътят минъл редовния автобус от Варна за столицата 
София.

В влака, с който ходихме до морето патуваше посланника на 
Сърбия.

Ще има интервю с писатела Иванов по Българско национално 
радио.

Когато слънцето залезе изведнаж задуха силен, зимен вятар.
Видях документите, които бяха на масата и моментално се 

зарадвах.

14.   Опредете вида на грешките (упр. 13).

15.   Посочете начините за редактиране, които използвах-
те (упр. 13).

Икона на св. св. Кирил и Методий от 
хърватски храм 

Урочната разработка завършва с 5 тестови за-
дачи със структуриран отговор, предназначени за 
контрол, оценка и самооценка на наученото по време 
на урока. 

В края на всеки раздел има обобщителни упраж
нения, разположени върху няколко отделни страници 
от Учебника, и по два варианта на тест със задачи, 
които имат структурирани отговори, за проверка и 
оценка на знанията и уменията, овладени чрез обу-
чението върху уроците от раздела. Приема се, че 
тестът е изпълнен успешно, ако учениците са ре-
шили правилно половината плюс още една от тес-
товите задачи.

Учебникът завършва с упражнения за годишен 
преговор, чиято функция е да подпомогне учениците 
чрез много практически дейности с езика да си при-
помнят по-важните моменти от учебното съдържа-
ние и да обогатят уменията си да използват норма-
тивно българския език.

3.2. Особености на книгата за учителя към 
учебника по български език за 12. клас 

Книгата за учителя към учебника по български 
език за 12. клас предлага:

  информация за съдържателните, структурните 
и функционалните особености на Учебника;

  примерно годишно разпределение на учебния ма-
териал по български език за 12. клас;

  методически разработки към всяка от темите 
в Учебника с анализ на задачите и отговори на 
всяка от тях;

  библиография с методически трудове, които да 
подпомогнат учителите в процеса на тяхното 
професионално израстване.

3.3. Особености на електронния вариант на 
учебника по български език за 12. клас

Учебникът по български език за 12. клас е пе-
чатно издание с електронен вариант. Достъпът до 
дигиталното съдържание се осъществява със спе-
циален код, отпечатан на последната корица. Елек-
тронният вариант на Учебника е предназначен за ра-
бота в клас под непосредственото ръководство на 
учителя и за самостоятелна работа на ученика. Той 
е съставен от всички съдържателни елементи на 
Учебника и предлага допълнителни разяснения, ана-
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лизи, упражнения и тестови задачи, които са озву-
чени или анимирани с цел да привлекат вниманието 
на учениците и по-добре да ги мотивират за учебна 
работа. Така чрез електронния вариант на Учебника 
традиционният езиков код за предаване на учебната 
информация се комбинира с визуален код, чиято спе-
цифика се състои в образното начало.

Електронният вариант на Учебника е информа-
ционно педагогическо средство, което съчетава 
повече от една медия, т.е. създава условия за кон-
фигуриране на многомерна образователна среда за 
представяне на предвидената от Програмата за 12. 
клас учебна информация: 

  текстова информация: текстове с цел инфор-
миране на учениците, упражнения за работа по 
прилагане на наученото или ученически тек-
стове, които електронната система помни, об-
работва, преобразува, редактира и т.н.; редак-
тиране и саморедактиране, проверка и оценка 
на езиковата култура;

  графики (неподвижни илюстрации) – таблици, 
схеми, картини и всякакви статични изображе-
ния, които се използват с информативна или 
конструктивна функция;

  интерактивност – възможност дванадесеток-

ласникът да контролира хода на действието; 
той определя от менюто как ще работи и така 
се създават условия процесът на овладяване на 
информацията да не е само линеен;

  звук – запис на говор и музика, които звуково 
онагледяват проблеми от фонетиката и право-
говора на българския книжовен език; 

  анимация и видео – записани комуникативни си-
туации, които създават импулси у учениците 
да анализират речеви ситуации или да създа-
ват текстове, подходящи за конкретни социал-
ни контексти.

Чрез използването на електронния вариант на 
Учебника се прилага на практика дидактическият 
принцип нагледност в обучението по български език, 
съдейства се за формиране на предметно ориенти-
рано съзнание у учениците, стимулира се тяхната 
познавателна активност, улесняват се процесите 
на осмислянето и на запомнянето на учебната ин-
формация.

Работата с електронния вариант на Учебника 
в часовете не трябва да е самоцелна. Необходимо 
е използването му по време на урока по български 
език да се съчетава функционално с традиционните 
средства на обучение.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС 

31 учебни седмици

 46,5 учебни часа

Учебната програма по български език предвижда 46,5 учебни часа, от които 15,5 за развиване на комуни-
кативните умения по темите: Интервю при кандидатстване за работа, за обучение; Мотивационно писмо; 
Библиография.

Примерно разпределение на часовете: 

Нови знания (НЗ) – 14 ч

Упражнение (У) – 21 ч

Преговор (П) – 3 ч

Обобщение (О) – 3 ч

Контрол и оценка (КО) – 5,5 ч

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ТЕМИ

Норми на българския книжовен език (Начален преговор) – 1 ч

Задачи за входно равнище. (Вариант 1; Вариант 2) – 1 ч

Речевото поведение в комуникативната практика – 2 ч НЗ/3 ч У

Прилагане на лексикалната норма в речевата практика (Езиков практикум) – 2 ч. НЗ/ 3 ч У

Анализ и редактиране на стилистични грешки (Езиков практикум) – 2 ч НЗ/ 3 ч У

Обобщителни упражнения. Тест (Вариант 1; Вариант 2) – 1 ч

Работа с различни по стил и жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване – 2 ч НЗ/ 4 ч У

Интервю при кандидатстване за работа, за обучение – 2 ч НЗ/3 ч У

Мотивационно писмо – 2 ч НЗ/ 3 ч У

Библиография – 2 ч НЗ/ 2 ч У

Обобщителни упражнения. Тест (Вариант 1; Вариант 2) – 2 ч

Упражнения за годишен преговор – 2 ч

Задачи за изходно равнище (Вариант 1; Вариант 2) – 2 ч

Текущи контролни работи – 3,5 ч (съвместно с частта Литература)
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на уроч-
на единица

Вид на урока
Очаквани резултати  

от обучението
Методи 

 за работа
Бележки/

коментари

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

1 1 Норми на 
българския 
книжовен език 
(Начален пре-
говор)

преговор Актуализиране на знания и на 
умения, придобити в 10. клас

Беседа – актуа-
лизиране на зна-
ния и на умения 
от 11. клас
Самостоятелна 
работа

2 2 Входно равни-
ще

контрол и 
оценка

Установяване на входното 
равнище на учениците

Тест за устано-
вяване на входно 
равнище

тест

3 2 Речевото по-
ведение в ко-
муникативна-
та практика

нови знания Познава начините за пости-
гане на успешност на рече-
вото поведение в комуника-
тивната практика. 

Беседа
Нагледни методи

4 3 Речевото по-
ведение в ко-
муникативна-
та практика

нови знания Прилага при общуване прин-
ципа на сътрудничество, 
осигуряващ резултатно ре-
чево поведение. Владее сред-
ствата за вежливо речево 
поведение.

Беседа 
Работа с текст
Работа с учебник

5 4 Интервю при 
кандидат-
стване за 
работа, за 
обучение

развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Познава особеностите на ин-
тервюто при кандидатства-
не за работа, за обучение. 

Беседа
Работа с учебник
Работа с автен-
тични материали

6 4 Интервю при 
кандидат-
стване за 
работа, за 
обучение

развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Формулира отговори на пос-
тавените въпроси, като се 
съобразява със специфични-
те изисквания на интервю-
иращия и с изискванията за 
нормативно, уместно и учти-
во речево поведение. Спазва 
правоговорната норма.

Демонстрация
Работа с учебник

7 5 Речевото по-
ведение в ко-
муникативна-
та практика

упражнение Прилага при общуване прин-
ципа на сътрудничество, 
осигуряващ резултатно ре-
чево поведение. Владее сред-
ствата за вежливо речево 
поведение.

Ролеви игри
ИКТ

8 6 Речевото по-
ведение в ко-
муникативна-
та практика

упражнение Прилага при общуване прин-
ципа на сътрудничество, 
осигуряващ резултатно ре-
чево поведение. Владее сред-
ствата за вежливо речево 
поведение.

Самостоятелна 
работа
Упражнения
ИКТ

9 6 Речевото по-
ведение в ко-
муникативна-
та практика

упражнение Съобразява езиковия си изказ 
с различни типове ситуации в 
социокултурните сфери. Оце-
нява идеи, тези и аргументи 
съобразно своя опит и спрямо 
познанията, които има за 
гражданското общество.

Нагледни методи
Дискусия
Самостоятелна 
работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на уроч-
на единица

Вид на урока
Очаквани резултати  

от обучението
Методи 

 за работа
Бележки/

коментари

10 7 Интервю при 
кандидат-
стване за 
работа, за 
обучение

развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнение

Сравнява и анализира гледни 
точки при участие в интер-
вю за кандидатстване. Спаз-
ва правоговорната норма.

Самостоятелна 
работа
Ролева игра
Интерактивни 
методи

11 8 Интервю при 
кандидат-
стване за 
работа, за 
обучение

развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнение

Сравнява и анализира гледни 
точки при участие в интер-
вю за кандидатстване. Спаз-
ва правоговорната норма.

Самостоятелна 
работа

12 8 Интервю при 
кандидат-
стване за 
работа, за 
обучение

развиване на 
комуникатив-
ни умения 
упражнение

Сравнява и анализира гледни 
точки при участие в интер-
вю за кандидатстване. Спаз-
ва правоговорната норма.

Проучване на 
източници на ин-
формация
Работа с елек-
тронно базирани 
източници на ин-
формация по оп-
ределен проблем

13 9 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

нови знания Владее книжовните езикови 
норми.

Работа с учебник
Дискусия

14 10 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

упражнение Разпознава лексикални греш-
ки и ги редактира.

Самостоятелна 
работа

15 10 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

нови знания Разпознава лексикални греш-
ки и ги редактира.

Беседа
Работа с текст
Обяснение

16 11 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

упражнение Разпознава лексикални греш-
ки и ги редактира.

Беседа
Обяснение
Лингвистичен 
анализ

17 12 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

упражнение Разпознава лексикални греш-
ки и ги редактира.

Интерактивни 
методи
Лингвистичен 
анализ
Електронни ре-
сурси
Самостоятелна 
работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на уроч-
на единица

Вид на урока
Очаквани резултати  

от обучението
Методи 

 за работа
Бележки/

коментари

18 12 Прилагане на 
лексикалната 
норма в ре-
чевата прак-
тика (Езиков 
практикум)

упражнение Разпознава лексикални греш-
ки и ги редактира.

Интерактивни 
методи
Лингвистичен 
анализ
Електронни ре-
сурси
Самостоятелна 
работа

19 13 Мотивационно 
писмо

развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Познава особеностите на 
мотивационното писмо. 

Дискусия
Работа с учебник

20 14 Мотивационно 
писмо

развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Подбира необходимата ин-
формация съобразно адреса-
та и целта на създаване на 
мотивационното писмо. 

Изследователски 
методи
Работа по про-
ект
Самостоятелна 
работа

21 14 Анализ и ре-
дактиране на 
стилистични 
грешки (Ези-
ков практи-
кум)

нови знания Разпознава стилистични 
грешки и ги редактира

Работа с учебник
Самостоятелна 
работа

22 15 Анализ и ре-
дактиране на 
стилистични 
грешки (Ези-
ков практи-
кум)

упражнение Разпознава стилистични 
грешки и ги редактира. Раз-
граничава понятията сти
листична грешка и стилис
тичен ефект.

Работа с тек-
стове.
Стилистичен 
анализ
Самостоятелна 
работа

23 16 Мотивационно 
писмо

развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнение

Създава мотивационно пис-
мо. Съобразява се с изис-
кванията за графично и 
структурно оформяне на мо-
тивационното писмо. Спазва 
книжовните езикови норми.

Беседа, самос- 
тоятелна работа
Работа с текст

24 16 Мотивационно 
писмо

развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнение

Търси, анализира и синтезира 
информация, обработва я и я 
използва за решаване на ко-
муникативни задачи.

Проучва са-
мостоятелно 
източници на ин-
формация.

25 17 Класна рабо-
та

контрол и 
оценка

Методи за кон-
трол и оценка на 
знания и умения
Тест 

За предме-
та БЕЛ

26 17 Класна рабо-
та

контрол и 
оценка

Методи за кон-
трол и оценка на 
знания и умения
Тест

За предме-
та БЕЛ

27 18 Мотивационно 
писмо

развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнение

Търси, анализира и синтезира 
информация, обработва я и я 
използва за решаване на ко-
муникативни задачи.

Проект
Изследователски 
методи
Самостоятелна 
работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на уроч-
на единица

Вид на урока
Очаквани резултати  

от обучението
Методи 

 за работа
Бележки/

коментари

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

28 19 Анализ и ре-
дактиране на 
стилистични 
грешки (Ези-
ков практи-
кум)

нови знания Разпознава стилистични 
грешки и ги редактира. Раз-
граничава понятията сти
листична грешка и стилис
тичен ефект.

Упражнения за 
лингвистичен 
анализ и редакти-
ране на грешки

29 19 Анализ и ре-
дактиране на 
стилистични 
грешки (Ези-
ков практи-
кум)

упражнение Разпознава стилистични 
грешки и ги редактира.

Упражнения за 
лингвистичен 
анализ и редакти-
ране на грешки в 
чужд и в собст-
вен текст
Изследователски 
методи

30 20 Анализ и ре-
дактиране на 
стилистични 
грешки (Езиков 
практикум)

упражнение Разпознава стилистични 
грешки и ги редактира.

Самостоятелна 
работа

31 21 Обобщителни 
упражнения

обобщение Работа с учебник

32 21 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

нови знания Определя темата, микро-
темите, ключовите думи и 
изрази на текст. Извлича и 
анализира смисли от текст/
от текстове, различни по 
стил и по жанр. Анализира 
структурни и композиционни 
части на текст. Открива, 
анализира и редактира греш-
ки в текст.

Работа с учебник
Анализ на текст
Дискурсен анализ

33 22 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

упражнение Определя темата, микро-
темите, ключовите думи и 
изрази на текст. Извлича и 
анализира смисли от текст/
от текстове, различни по 
стил и по жанр.

Работа с елек-
тронно базирани 
източници на ин-
формация
Дискусия

34 23 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

нови знания Оценява идеи, тези и аргу-
менти в текста в съответ-
ствие със своя опит и спря-
мо познанията, които има за 
гражданското общество.

Работа с текст
Работа с учебник

35 24 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

упражнение Анализира структурни и ком-
позиционни части на текст. 
Открива, анализира и редак-
тира грешки в текст.

Интерактивни 
методи 
Работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седми-

ца 

Тема на уроч-
на единица

Вид на урока
Очаквани резултати  

от обучението
Методи 

 за работа
Бележки/

коментари

36 25 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

упражнение Анализира структурни и ком-
позиционни части на текст. 
Открива, анализира и редак-
тира грешки в текст.

Интерактивни 
методи 
Работа по групи

37 25 Работа с раз-
лични по стил 
и жанр тек-
стове с обща 
тема/с един и 
същ предмет 
на общуване

упражнение Открива, анализира и редак-
тира грешки в текст.

Упражнения за 
анализ и редакти-
ране 
Самостоятелна 
работа

38 26 Библиография развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Познава особеностите на 
библиографията. Използва 
библиография при търсене на 
информация. 

Работа с учебник
Работа с елек-
тронно базирани 
ресурси

39 27 Библиография Развиване на 
комуникатив-
ни умения
нови знания

Създава библиография. Съ-
образява се с изискванията 
за графичното оформяне 
на библиографията. Търси 
информация от различни ин-
формационни източници за 
решаване на комуникативни 
задачи. Спазва книжовните 
езикови норми.

Работа с учебник
Работа с елек-
тронно базирани 
ресурси
Дискусия

40 27 Библиография Развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнения

Създава библиография. Интерактивни 
методи
Работа с елек-
тронни ресурси

41 28 Библиография развиване на 
комуникатив-
ни умения
упражнения

Създава библиография. Интерактивни 
методи
Работа с елек-
тронни ресурси

42 29 Обобщителни 
упражнения

обобщение Самостоятелна 
работа
Работа с учебник

43 29 Обобщителни 
упражнения

обобщение Самостоятелна 
работа

44 30 Годишен пре-
говор

обобщение Работа с учебник
Самостоятелна 
работа

45 31 Годишен пре-
говор

обобщение Работа с учебник
Самостоятелна 
работа

46 31 Изходно рав-
нище

Контрол и 
оценка

тест Самостоятелна 
работа 

Тест за 
изходно 
равнище

46,5 32 Контролна 
работа

Контрол и 
оценка

тест Самостоятелна 
работа

За предме-
та БЕЛ
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Област на  
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социокултурни
компетентности

Съобразява езиковия си изказ с различни типове 
ситуации в социокултурните сфери.

Х Х Х

Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие 
със своя опит и спрямо познанията, които има за 
гражданското общество.

Х Х

Търси, анализира и синтезира информация от раз-
лични информационни източници, обработва я и я 
използва за решаване на комуникативни задачи.

Х Х Х Х

Подбира самостоятелно начините за успешно 
публично представяне на различни видове инфор-
мация.

Х Х Х Х

Езикови 
компетентности

Владее книжовните езикови норми. Х Х

Разпознава и редактира стилно-езикови грешки. Х Х

Използва уместно езикови средства за създаване 
на текст съобразно социокултурната сфера при 
изпълнение на комуникативни задачи.

Х Х Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ  
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 Държавни образователни стандарти (ДОС) 
за учебно съдържание по български език за 
втория гимназиален етап на училищното 
образование

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

  Усъвършенстване на уменията на учениците да 
търсят, да анализират и да синтезират инфор-
мация от различни информационни източници и 
развиване на уменията да я обработват и да я 
използват за решаване на комуникативни задачи
  Прилагане в речевата практика на книжовните 
езикови норми
  Усъвършенстване на уменията за сравняване 
и за анализиране на различни гледни точки при 
участие в диалог и в дискусия, на умения за съз-
даване на устни и на писмени текстове

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ 
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1.  Компетентности в областта на българския 
език

2. Умения за общуване на чужди езици
3.  Математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните 
науки и на технологиите

4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8.  Културна компетентност и умения за изразя-

ване чрез творчество
9.  Умения за подкрепа на устойчивото развитие, 

за здравословен начин на живот и спорт
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Област на  
компетентност

Знания, умения и отношения
В резултат на обучението ученикът:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комуникативни  
компетентности

Слушане 

Сравнява и анализира гледни точки при участие в 
диалог и в дискусия.

Х Х

Четене 

Сравнява и анализира гледни точки при четене на 
текстове от различни функционални стилове.

Х Х Х

Говорене 
 
Спазва правоговорната норма. Х

Подготвя и представя публично изказване по нау-
чен проблем.

Х Х Х Х

Участва в интервю за кандидатстване за работа 
или за обучение.

Х Х Х Х

Писане 
 
Спазва книжовните езикови норми. Х Х

Създава в писмена форма: 

– конспект на научен текст
– библиография
– мотивационно писмо
– реферат
– есе по житейски проблем

Х Х Х Х
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ВТОРА ЧАСТ

НАСОКИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

НОРМИ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 
(Начален преговор)

Първият раздел в Учебника се състои от една урочна разработка Норми на българския книжовен език (На
чален преговор). Разделът съдържа и два варианта на задачи за входно равнище. 

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Норми на българския 
книжовен език (Начален преговор) в примерното годишно разпределение се предлага 1 учебен час.

В началото на работата се предвижда да се отдели достатъчно време, за да могат учениците да раз-
гледат новия учебник по български език за 12. клас и да се запознаят с неговото съдържание, да вникнат в 
структурата му, да научат какво означават използваните условни знаци.

Образователни цели:

  да се актуализират знания, овладени чрез обучението по български език в 11. клас – знанията, свързани 
с понятията български книжовен език и норми на българския книжовен език, както и най-съществените 
признаци на тези понятия;

  да се актуализират умения за анализ на особеностите на различни книжовноезикови норми, проявени в 
конкретни текстове; 

  да се дискутира върху информацията, отнасяща се до значението на д-р Стамен Григоров, който е 
откривател на бактериите, необходими за производството на българското кисело мляко.

Нови понятия: 

няма

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Текстът „България: страната, която даде на света киселото мляко“ представя информация за произхода 
на българското кисело мляко и за живота и за професионалното дело на д-р Стамен Григоров, добил светов-
на слава с това, че е открил за научните среди бактериите, на които се дължи производството на киселото 
мляко в България. Като се използват въпросите след текста, може да се организира дискусия за значението 
на това епохално дело. Разговорът продължава с разсъждения относно житейския и професионалния път на 
учения.

 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия текст
  Преговор на основни понятия, изучавани до 12. клас:

 –  понятие за норма на съвременния български книжовен език и за отклонения от нормата, т.нар. стил-
но-езикови грешки;

 – понятие за кодификация на нормите;
 –  видове норми на съвременния български книжовен език и езикови правила, които конкретизират нормите.
  Практическа работа с различни норми на българския книжовен език и с отклонения от нормите

Методически указания за работа

Работата в урока по актуализация на вече изучени до 12. клас знания и умения може да бъде организирана 
с помощта на различни подходи. По-често в дейността на учителите преобладава използването на индук
тивен подход. При него се дават конкретни примери за понятията книжовен език, норми на книжовния език. 
Правят се изводи за лингвистичната същност на съответните понятия. Разсъждава се върху ролята на 
тези лингвистични понятия като изходни позиции за обогатяване на комуникативната компетентност на 
дванадесетокласниците.
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Не са редки случаите, при които преподавателят може да предпочете използването на дедуктивен под-
ход. При него се концептуализират признаците на основните за урочната разработка понятия. Формулират 
се закономерностите, от които се определят отношенията между понятията. Осмислените признаци и 
отношения се илюстрират с конкретни примери при анализ на езикови характеристики на различни по тема, 
структура и стилистични особености текстове.

Кой подход ще бъде предпочетен, зависи от вида на училището, от особеностите на класа и от личните 
предпочитания на преподавателя. 

Работата продължава с практически занимания върху езика посредством изпълнение на упражненията в 
урочната статия. 

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Темата на текста е Значение на делото на братята св. св. Кирил и Методий за развитието на духов
ността в България и в другите славянски държави в Европа.

2.  Ключови думи и изрази: старобългарска писменост, старобългарски език, култура. Тези ключови думи и 
изрази се срещат най-често в първия абзац на текста.

3.  Със своята култура и книжовност, израснала върху основите на делото на Кирил и Методий, България 
изпълнява историческа мисия в живота на славянството. Българската писменост и култура подпома-
гат развоя на писмеността и на културата в европейските славянски държави.

4.  Делото на двамата братя е значимо за България и за цяла Европа с това, че дава на славянството 
букви, с които да развиват своята писменост, духовност и култура.

5.  Историческите корени на Кирило-Методиевото дело се крият в историческия развой на народите. 
Създаването на писменост става историческа необходимост. По-високите форми на обществен жи-
вот изискват и по-съвършена писмена система. Разпространението на християнството също е важна 
предпоставка, тъй като писмеността е нужна на църквата и на религията.

6.  Текстът е аргументативен, защото притежава аргументативна структура – има теза (в началото 
на текста), чиято истинност се верифицира чрез доказателства (в следващите абзаци).

7.  Теза на текста: Кирил и Методий създадоха и разпространиха старобългарската писменост, която 
даде възможност на българския народ да се издигне в историята на средновековна Европа между нап
редналите в културно отношение народи, с богата литература на народен език, с много писатели, дори 
с литературни школи.

  Доказателство: Старобългарският език получава разпространение в много славянски страни например 
Русия, Сърбия и др.

  Доказателство: Славянските държави са в период на развитие, в което се нуждаят от писменост, от 
общуване чрез книги.

8.  Думи от текста, при които има разлика между изговор и правопис: българския, старобългарският, пред
поставки, развоя и др.

9.  Думата обикновено се пише с едно н, в думата разпространение представката раз- се пише със з, 
думата писмеността се пише с едно н и с две т и др.

10.  Думите от предходното упражнение могат да бъдат грешно изписани по следния начин – обикновенно, 
распространение, писменността.

11.  Съгласуване на думите по число – нашите историци и филолози свързват; задпоставна членна форма 
– възникването и разпространението и др.

12.  В посоченото изречение пунктуацията се подчинява на следните правила: поставяне на запетаи меж-
ду прости изречения в състава на сложното съчинено изречение; поставяне на запетаи при обособена 
част; поставяне на запетаи при изброяване.
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13. – 14.
По пътя минал редовният автобус от Варна за столицата София. – правописни грешки.
Във влака, с който ходихме на морето, пътуваше посланикът на Сърбия. – правописни грешки и пунктуа-

ционна грешка.
Ще има интервю с писателя Иванов по Българското национално радио. – правописна грешка и граматична 

грешка.
Когато слънцето залезе, задуха силен зимен вятър. – пунктуационна грешка и правописна грешка.
Видях документите, които бяха на масата, и моментално се зарадвах. – пунктуационна грешка.

15.  Редактирането се осъществява чрез прибавяне и чрез съкращаване.

Решения на задачите за домашна работа

1. – 2. Задачите имат творчески характер.

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. В

3. Г

4. Б

5. А

ВХОДНО РАВНИЩЕ

(Вариант 1, Вариант 2)
(ключ с верните отговори)

Тестът за определяне на входното равнище се състои от 9 задачи, от които една с отворен отговор 
(задача № 1, която се оценява с 2 точки) и осем задачи с избираем отговор, всяка от които носи по 1 точка. 

Общ брой точки: 10 т. 
0 – 3 т. слаб 2
4 – 5 т. среден 3
6 – 7 т. добър 4
8 – 9 т. мн. добър 5
10 т. отличен 6

Вариант 1

Задача № Отговор Точки

1. Примерен отговор: В текста се говори за първите опити 
в областта на анимацията, които принадлежат на Емил 
Райно и Жорж Мелие. 
За създатели на анимацията се приемат Емил Кол и Джеймс 
Стюарт Блактън, като филмът на Кол „Fantasmagorie“ е 
първият, заснет с методите на традиционната анимация.

2 т. при решение, което отго-
варя на условието за създаване 
на резюме на тек ста; 1 т. при 
частично решение на задачата.

2 В 1 т.

3. Б 1 т.

4. Г 1 т.

5. Б 1 т.

6. Б 1 т.

7. А 1 т.

8. Г 1 т.

9. А 1 т.
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Вариант 2

Задача № Отговор Точки

1. Текстът принадлежи към медийната сфе-
ра; представлява интервю.

2 т. – при отговор и на двата въпроса
1 т. – при отговор само на единия от двата 
въпроса

2 В 1 т.

3. Б 1 т.

4. А 1 т.

5. В 1 т.

6. А 1 т.

7. Б 1 т.

8. Г 1 т.

9. В 1 т.

РЕЧЕВО ПОВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАТИВНАТА ПРАКТИКА

 
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Речево поведение 

в комуникативната практика в примерното годишно разпределение се предлагат 5 учебни часа – 3 часа за 
нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

  да се овладеят знания за същността и функциите на понятието за речево поведение в комуникативна-
та практика;

  да се овладеят умения за успешно и целесъобразно речево поведение в комуникативната практика; 
  да се овладеят умения за прилагане при общуване на принципа на сътрудничеството, осигуряващ резул-
татно речево поведение;

  да се овладеят умения за прилагане на принципа за вежливо речево поведение;
  да се дискутира върху информацията от текста из роман на Димитър Димов, където се демонстрира 
различно по вид речево поведение на отделните герои. 

Нови понятия: 

няма

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Текстът из романа „Тютюн“ на българския писател Димитър Димов представя срещата на двама от 
главните герои – Ирина и Борис Морев, които се запознават при необичайни обстоятелства – в края на 
гроздобера, извън града, сред градските лозя. Разговорът между младежите е показателен за техните ха-
рактери. Грубият и недружелюбен Борис е твърде директен в опитите си да се хареса на младото момиче, 
което с боязливост подхожда към предложението за запознанство. Обект на анализ по време на урока става 
речевото поведение на героите, чрез което най-добре се разкриват техните художествени образи.

 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия текст
  Овладяване на основни понятия:

 –  речево поведение на комуникантите; 
 –  същност на комуникативните събития в речевата практика;
 –  успешност на човешкото речево поведение в комуникативната практика;
 –  прилагане на принципите на резултатното комуникативно поведение в речевата практика – прин-

цип на количеството, принцип на качеството, принцип на уместността, принцип на средствата, 
принцип на вежливостта.

  Практическа работа – изпълнение на упражнения и решаване на тестови задачи от урочната статия
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Методически указания за работа

В разработката се предлага научна информация, която се отнася до два кръга лингвистични проблеми 
– начините и средствата за постигане на успешно речево поведение в определен социален комуникативен 
контекст и особеностите на различните принципи на кооперативното речево поведение, което е предпос-
тавка за успешност на социалната интеракция.

Може да се предпочете вариант на урок, в който се следва логическият ход на урочната статия. Прави 
се анализ на комуникативната ситуация, отразена в откъса от роман на Димитър Димов; правят се изводи 
за отношението между характери, външен вид и речево поведение на двамата герои; достига се до изводи 
за успешността на речевото общуване между младежите. Урокът завършва с даване на информация за из-
вестните в науката принципи на кооперативното речево поведение. Те се илюстрират с различни примери 
от живота и от художествената литература. Урокът завършва с работа върху упражненията от последна-
та част на урочната статия.

Урокът може да бъде организиран и по друг начин. Върху текста от романа на Д. Димов или върху друг 
текст, специално избран от учителя, се търси действието на принципите на кооперативното речево пове-
дение (на сътрудничеството). Правят се изводи за това доколко съобразяването с тези принципи помага на 
общуването да бъде резултатно. На края на урока се прави извод за това кога и при какви условия речевото 
общуване в комуникативната практика може да бъде успешно и при какви условия – неуспешно.

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Речевият акт се нарича още акт на комуникацията. Той се осъществява при определени условия и за-
виси от различни предпоставки – кои са участниците в комуникативния процес, какви са отношенията 
между тях, какъв е предметът на общуването, какво е по вид общуването – устно/писмено, официално/
неофициално и пр.

2.  Участници в един речев акт може да бъдат лица на еднаква възраст, с еднакви позиции в социалния 
живот, с близки интереси и потребности – например съученици. Но участници в речевия акт може да 
бъдат и лица, които се различават по възраст и по социален статус, например учител и ученик, дете 
и непознат възрастен човек и др.

3.  Общуването в двата случая (задача 2) ще се отличава с различна специфика. Изпълнявайки задачата, 
учениците дават примери от собствения си житейски и практически опит, като споделят за общува-
не с младежи на техните години и с лица на по-голяма възраст. Разликите в елементите на различни-
те речеви актове определят и разликите в начините на изразяване.

4.  – 5. Изразяването на отношение при общуване в речевия акт се определя от няколко фактора: от това 
дали говорещият и слушащият са познати, или не; от това дали говорещият и слушащият са на еднак-
ва възраст, имат еднакъв пол, образование, професия, или не; от това дали речевият акт има официа-
лен, или неофициален характер и др.

6.  Примери:
  Общуващите са напълно непознати: продавач и клиент в магазина, официални отношения, изискващи 
съответния езиков изказ и речев етикет;

  Общуващите са близки приятели: двама съотборници в отбора по футбол; неофициални отношения, 
изискващи съответния езиков изказ и речев етикет.

7.  Задачата има творчески характер.

Решения на задачите за домашна работа

1.  Темата на текста е Отечеството. Предназначението на текста е да представи възхищението на по-
ета от природните хубости на отечеството и да изрази преклонението му пред тях. Тези особености 
на текста са основание авторът да използва специфични езикови изразни средства например: възкли-
цателни изречения (Хубаво си, отечество мое!), епитети (божествена хубост), емоционални глаголи 
(люби, милува и слави), сравнения (душата ми се обръща на лира) и др.
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2.  Упражнението има творчески характер.

Отговори на тестовите задачи

1. В

2. Г

3. А

4. Б

5. Г

ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА В РЕЧЕВАТА ПРАКТИКА (Езиков практикум)

 
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Прилагане на лекси

калната норма в речевата практика (Езиков практикум) в примерното годишно разпределение се предлагат 
5 учебни часа – 2 часа за нови знания и 3 часа за упражнение.

Образователни цели:

  да се актуализират знания за същността и функциите на понятието лексикална норма;
  да се овладеят умения за разпознаване на лексикални грешки в речева практика; 
  да се овладеят умения за редактиране на лексикални грешки в речевата практика;
  да се дискутира върху информация, отнасяща се до възникването и развитието на българското кино. 

Нови понятия: 

няма

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Текстът „Трънливият път на българското кино“ насочва вниманието на учениците към живота и профе-
сионалното дело на бащата на българското кино – Васил Гендов, заснел първия български игрален филм „Бъл-
гаран е галант“. Дванадесетокласниците се запознават с трудностите, които е срещал именитият бъл-
гарин през живота си, и това обогатява духовната им култура. В часа може да бъде организирана дискусия 
за развитието на българското игрално кино през годините, учениците да споделят свои спомени за гледани 
от тях български игрални филми. Дискусията завършва с обобщение, че историята на киното е неотменна 
част от културната история на съвременна България.

 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия текст
  Актуализация на особеностите на лексикалната норма
  Работа по припомняне на основни лексикални правила и възможни отклонения от тях – т.нар. лексикал-
ни грешки

  Практическа работа – изпълнение на упражнения и решаване на тестови задачи от урочната статия

Методически указания за работа

В разработката се предлага информация, чрез която учениците да си припомнят основни признаци на 
понятието за лексикална норма. Следва модел за анализ на лексикални особености на думи от въвежда-
щия текст „Трънливият път на българското кино“. Урокът се организира като езиков практикум, който 
предполага актуализация на знания за основни лексикални правила и решаване на упражнения за разпознаване 
и редактиране на лексикални грешки.
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УПРАЖНЕНИЯ

1.  Грешно е употребена думата цифра. 
 Грешно е употребена думата удивление. 

2. Редактиран вариант: Десет грешки в този малък текст – това е твърде голямо число.
 Редактиран вариант: Безразсъдната постъпка на Борис предизвика учудване у съучениците му.

3.  В изреченията са допуснати лексикални грешки.

4.  Редактирани варианти на изреченията:
 В резултат на поледицата тази сутрин в болници се озоваха повече от сто граждани.
 Причина за успеха са добрата дисциплина и чувството за отговорност на учениците.

5.  В черното нощно небе блесна огнена светкавица.
 Всяка вечер една млада жена съобщава времето по телевизията.

6.  Сгрешените изрази са редактирани чрез заместване.

7.  В изреченията са допуснати лексикални грешки.

8.  Развитието на пазарната икономика е необратим процес.
   Вчера в магазина продаваха намалени стоки на пониски цени.

9.  По време на военните действия мисията на войниците от полка беше изпълнена успешно.
 Изпълнението на задачите за домашна работа беше негова последна грижа.

10.  Информация за думите, които пораждат двусмислици, може да бъде открита в тълковния речник.

11. Бях на гости у тях.
   Върхът се покри със сняг.

Решения на задачите за домашна работа

1.  Преподавателят учи възпитаниците си на нови за тях умения.
 В края на улицата се виждаше дълъг каменен зид.
 Беше станало някакво недоразумение и всички гледаха учудено.
 На рождения си ден обичам да имам шоколадов крем на масата.
 Много благодаря за поканата, но няма да мога да дойда.

2.  Грешките са допуснати поради непознаване на значението на определени думи в изреченията.

Отговори на тестовите задачи

1. В

2. Г

3. Б

4. А

5. Г
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АНАЛИЗ И РЕДАКТИРАНЕ НА СТИЛИСТИЧНИ ГРЕШКИ (Езиков практикум)

 
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Анализ и редактира

не на стилистични грешки (Езиков практикум) в примерното годишно разпределение се предлагат 5 учебни 
часа – 2 часа за нови знания и 3 часа за упражнение.

Образователни цели:

  да се актуализират знания за същността на понятието функционален стил;
  да се овладеят знания за понятията стилистична норма, стилистична грешка и стилистичен ефект; 
  да се овладеят умения за редактиране на стилистични грешки в речевата практика;
  да се дискутира върху информация, отнасяща се до особеностите на гълъбите. 

Нови понятия: 

стилистична грешка
стилистичен ефект

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Урочната статия започва с три въвеждащи текста. Те имат обща тема – гълъбите, но се различават 
по стилистични особености: притежават характеристики на два функционални стила – художествен стил 
и научен стил. Работата по учебното съдържание в урока налага детайлно изследване на комуникативните 
стилотворни фактори и на езиковите стилотворни фактори, свързани със създаването и функционирането 
на текстовете. Учениците се убеждават, че макар и да имат общи черти, свързани с предмета на общува-
нето, текстовете се различават по своите основни стилови характеристики.

 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите текстове
  Актуализация на особеностите на понятието за функционален стил
  Работа по затвърдяване на основни стилистични понятия – стилистична норма, стилистична грешка 
и стилистичен ефект

  Практическа работа – изпълнение на упражнения и решаване на тестови задачи от урочната статия

Методически указания за работа

В разработката се предлага кратка информация, чрез която учениците си припомнят основни признаци 
на понятията функционален стил, стилистична норма, стилистична грешка и стилистичен ефект. Урокът 
се организира като „езиков практикум“, който предполага актуализация на знания за основни стилистични 
правила и решаване на упражнения за разпознаване и редактиране на стилистични грешки.

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Адресант на текста е писателят, автор на откъса от разказа – Елин Пелин, а адресати са всички 
читатели на художественото произведение. Отношенията между адресант и адресат на текста са 
индиректни, те се осъществяват чрез текста на откъса.

2.  Общуването чрез откъса от разказ е непряко, писмено, официално.

3.  Темата на текста е Настъпване на зимно утро. Предназначението на текста е да предизвика мислите 
и емоциите на читателя като резултат от запознаването му с една вълнуваща картина на настъпва-
щия зимен ден.

4.  Примерите от текста са на изрази с метафорична употреба на думи от тях. Използването им засилва 
естетическото преживяване на читателя.

5.  Метафорична употреба на думи и изрази в текста: куршуменото небе, ситни диаманти от скреж, 
тънка кървава черта, опушения край на полето и др. Чрез употребата на такива изрази се постига 
по-голяма емоционална натовареност на изображението на зимното утро. Художественият образ на 
пейзажа се отличава с голяма емоционална наситеност.
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6.  Тъмни върби, които упътват реката през полето; чупливостта на помръзналия въздух и др. Такива изра-
зи засилват изобразителното начало в текста и придават плътност на художествените образи.

7.  Текстът притежава особености на художествения функционален стил.

8.  А)  Общуването се осъществява в магазин за хранителни продукти. Разговарят продавач и клиент на 
магазина.

 Б) Общуването се осъществява в бюфета на училище. Разговарят продавач и ученик.
 В) Общуването се осъществява в ученически стол (ресторант, закусвалня). Общуват непознати хора.
 Г) Общуването се осъществява у дома. Разговарят родител и дете.
 Д) Общуването се осъществява в заведение (автобус) и т.н. Общуващите са непознати.

9.  Стилистични грешки са допуснати при изразите Б) и Д).

10. Редактирани изрази:
    Може ли малко побързо с баничките, че закъснях за час!
    Ако обичате, намалете малко музиката!

Решения на задачите за домашна работа

3.  – 2. В изреченията са допуснати стилистични грешки.
Редактирани варианти на изреченията:
 Извинете, господине, знаете ли колко е часът?
 Хайде, чистачките, хващайте метлите и започвайте работа!
 Бабо, подай ми саксията с цветето!

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. Г

3. А

4. В

5. Г

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

За обобщителните упражнения към 2. раздел в примерното годишно разпределение се предлага 1 час.

Отговори на упражненията и на тестовите задачи

1.  Видът на речевото общуване между героите в текста е неофициално, устно, пряко.

2.  В речевия акт героите употребяват съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни из-
речения по цел на общуване. По състав – прости изречения, които преобладават в речта им, и сложни 
изречения. 

Примери от текста: Та ти си Великокехайовото момиче. (просто съобщително изречение); Брей, ще ги 
вземеш! (просто възклицателно изречение); Е, хайде, вземи ме ти! (просто подбудително изречение); Като 
какъв? (просто въпросително изречение); Не ви ли е срам, какво искате от едни жени! (сложно възклицателно 
изречение); И тури нещо в устата си, та да не ти зашия и ума! (сложно подбудително изречение).
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3.  Езикови средства от речта на героите, за да бъде речевото им общуване по-успешно:
 1.  група: Рада – възклицателни и подбудителни изречения; изрази със стилистична оцветеност; думи 

за изразяване на преносни значения; оценъчни думи, с които се изразява отношение; думи за пред-
ставяне на местен колорит (от териториалните говори, остарели думи). Например: Брей!; Бре, ще ги 
вземеш!; Барем да го имаш!; И тури нещо в устата си, та да не ти зашия ума!; Ба, ще те искат. Такъв 
ерген!; земвам те; да го носиш по живо, по здраво и др.

 2.  група: Шибил – съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения; думи за изразява-
не на преносни значения; оценъчни думи, с които се изразява отношение; думи за представяне на местен 
колорит (от териториалните говори, остарели думи). Например: И пременена, с алтъни, с тия върви 
махмудии...; Аз ще ги взема!; Като какъв?; Да се оженя, ама момите не ме искат.; Е, хайде, вземи ме ти!

4.  Учениците посочват примери за метафори в изразите, записани в упражнение 3. Например: да не ти 
зашия ума, земвам те, вземи ме ти и др. Чрез преносната употреба се изразява отношение.

5.  Примери за нарушения на езикови норми: 
 1.  група: текст 1: требвало, некакъв, вървехме, учитела и др. В посочените примери има грешки в думи 

с променливо я; при употреба на определителен член.
 2.  група: текст 2: Българска национална телевизия, три ръководителя, техния план, няколко съученика 

и др. В посочените примери са допуснати грешки при: членуване на съществително собствено име, 
назоваващо една институция; употреба на бройна форма със съществителни имена, назоваващи 
лица; падежна форма на местоимение, отнасящо се за лице от м.р. ед.ч.

6.  Шибил е впечатлен от начина, по който му говори девойката. Страшният хайдутин променя поведе-
нието си чрез съприкосновението с красотата на Рада и суровото му сърце се смекчава. Започва да 
говори с шеговит тон, какъвто откриваме и в речта на момичето. Думите на девойката разкриват 
нейната дързост и увереност в силата на красотата, която притежава, и буйният нрав на хайдутина 
отстъпва място на любовта.

7.  Слушатели на разговора между двамата герои са хайдутите, които бързо се спускат към Рада и про-
тягат ръцете си към алтъните на нейната шия. Мъжете са ядосани от дързостта на девойката и от 
начина, по който говори на Шибил.

8.  В текста думата да взема е употребена със значение женя се.

9.  Учениците образуват три изречения с глагола да взема с друго речниково значение, различно от речни-
ковото значение на думата в текста.

10.  Предмет на общуването – информационната среща за кандидатстудентската кампания; цел и ус-
ловия на общуването – посещение на информационната среща за кандидатстудентската кампания, 
запознаване с изискванията за кандидатстване във висшето учебно заведение, в двора на универси-
тета; участници в общуването – Иван и Георги – дванадесетокласници, кандидат-студенти; вид на 
общуването – официално, устно, пряко.

11.  Изрази, характеризиращи речевото поведение на участниците в диалога: здравейте, може ли да ми 
кажете, благодаря, да се представя, приятно ми е и др.

12.  В изреченията е нарушена лексикалната норма поради непознаване на речниковото значение на някои 
от употребените думи – оглеждам, колона, ликуваше, дипломатически, драматическия, лаври. 

13. Редактиран вариант:
    Няколко години вече отглеждам своя домашен любимец, който ми подариха за рождения ми ден.
    На скалите живееше цяла колония от рядко срещаните птици. 
    Лекарят с много търпение и внимание лекуваше своите пациенти. 
    С дипломатичен тон говорещият се обърна към всички в залата. 
     Бяхме силно впечатлени от драматичния разказ, който разкриваше преживяванията му от последна

та година. 
    В короната на дървото учените откриха много ларви, които бяха намерили добри условия за развитието си. 
   Редактирането се извършва чрез заместване.
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14.  Учениците съставят изречения с три от думите, употребени неточно в изреченията (упражнение 
12), така, че да не е допусната лексикална грешка.

15.  Дванадесетокласниците анализират двойките думи (чуждица и заемка) и посочват, обосновавайки 
своя отговор, кои от думите употребяват в речта си и защо.

16. 1.  група: пародирам – осмивам, окарикатурявам нещо или някого чрез шеговито имитиране, подражаване 
парадирам – изтъквам се с нещо, показвам се с цел да бъда забелязан; излагам на показ, демонстрирам 
въздействие – действие с цел упражняване на влияние или за постигане на резултат, промяна 
взаимодействие – взаимна връзка между предмети и явления, която регулира техните действия

   2.  група: 
претњпквам – тъпча повече от възможното, от допустимото 
притњпквам – 1. притискам нещо (обикновено пръст, земя) с настъпване, газене, за да стане 
поплътно или равно, да се сбие; затъпквам; 2. Запълвам отвор, кухина, като ги пълня плътно, на
тъпквам ги с нещо 
адресђт – този, който адресира; подател, отправител 
адресђт – този, до когото се адресира; получател

 При необходимост учениците правят справка в тълковния речник.

17.  В откъса от ученическия текст неуместно са употребени изразите кампания, не е на юнашко дове
рие, скрита лимонка. Пишещият не познава речниковото им значение. Думата кампания е употребена 
вместо компания. Юнашко доверие означава доверявам се сляпо на някого, без да го познавам добре и 
без каквито и да са гаранции. Скрита лимонка означава човек с неподозирани възможности и неочак
вани реакции.

18.  Адресант е авторът на текста. Адресат са читателите. Вид на общуването – официално, непряко, 
писмено.

19.  Предназначението на текста е да въздейства върху мислите и чувствата на читателите.

20.  Текстът притежава особености на художествен стил като вид функционален стил. Откъс е от 
литературно произведение. Художествените образи са едновременно условни и конкретни. Текстът 
се характеризира с образност и емоционалност. Засилената изразителност на словото се постига 
чрез употребата на епитети и изрази с преносно значение.

21.  Изрази от текста със стилистичен ефект: отмалели крака, разшумените им клони, слънцето… жа
реше, излинялото поле, кроткият ветрец, еднообразни песенчици, пламъците на веселието, светът 
си отпочиваше и др. Те засилват образността и емоционалността на художествения текст, който 
поражда у читателите естетическа наслада.

22.  Употребата на изразите, посочени в упражнение 21, не е допустима в научния и в официално-деловия 
функционален стил.

23.  вятър работа – несериозно, нереално, безполезно нещо; долна работа – възклицание за изразяване 
на неодобрително отношение към нещо; работата загрубява – нещо става много сериозно и опасно; 
нищо работа – лесно нещо, нещо, което не създава никакви трудности; черна работа – физически 
тежка работа; неприятна, неблагодатна дейност, с която никой не иска да се заеме; работата зас-
пива – всичко се нарежда по найдобрия начин; фасулска работа – много просто, елементарно, лесно.

   При необходимост се прави справка във фразеологичен речник.

  Решения на задачите за домашна работа

1.  Дванадесетокласниците съставят диалог между съученици по случай 18 май – Междунарадния ден на 
музеите.

2.  С примери от текста (упражнение 1) учениците доказват каква е речта на участниците в диалога – 
правилна/неправилна, уместна/неуместна.
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Отговори на тестовите задачи

Вариант 1

1. Б

2. Б

3. В

4. Г

5. А

6. Б

7. Г

8. А

Вариант 2

  1. В

  2. Г

  3. Б

  4. В

  5. Г

  6. А

  7. В

  8. Б

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ПО СТИЛ И ПО ЖАНР ТЕКСТОВЕ С ОБЩА ТЕМА/ 
С ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ НА ОБЩУВАНЕ

 
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Работа с различни 

по стил и по жанр текстове с обща тема/с един и същ предмет на общуване в примерното годишно разпре-
деление се предлагат 6 учебни часа – 2 часа за нови знания и 4 часа за упражнение.

Образователни цели:

  да се актуализират знания за понятията тема, микротема, ключови думи и изрази в текста;
  да се овладеят умения за извличане и анализ на смисли от текстове с различни стилистични и жанрови 
особености; 

  да се овладеят умения за анализ на структурни и на композиционни части в текста;
  да се овладеят умения за откриване, анализиране и редактиране на грешки в текста;
  да се дискутира върху информация, отнасяща се до особеностите на планината Витоша. 

Нови понятия: 

няма

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Въвеждащите текстове в урочната разработка са пет и са с един и същ предмет на общуване Плани
ната Витоша, но притежават особености на петте функционални стила – научен, художествен, медиен, 
официално-делови и разговорен. Целта е учениците да се убедят, че в речевата практика в зависимост от 
целите и условията на общуването може да има стилистично разслоение на използваните езикови сред-
ства, чрез което да бъдат постигани различни комуникативни намерения.
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 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите текстове
  Актуализация на понятията тема на текста, микротема и ключови думи и изрази
  Стилистичен анализ на текстове
  Дейности с грешки, допускани в текстове
  Практическа работа – изпълнение на упражнения и решаване на тестови задачи от урочната статия

Методически указания за работа

В разработката се предлага кратка информация, чрез която учениците да си припомнят основни призна-
ци на понятията жанр и стил на текста, тема, микротема и ключови думи в текста. Урокът се организира 
като работа с текстове, при която се анализират смислите в тях, определят се структурните и компо-
зиционните им особености, стилови и езикови характеристики, откриват се и се редактират допуснати 
грешки от различен вид – граматични, лексикални, стилистични, правописни и пунктуационни.

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Първият текст е предназначен за естетическата сфера на общуване, вторият текст – за научната 
сфера на общуване, третият текст – за медийната сфера на общуване.

2.  Текстовете си приличат по това, че имат общ предмет на общуване – река Марица. Различават се по 
целта на общуване (първият – да въздейства върху мислите и чувствата на читателите; вторият – 
да даде научни сведения за реката; третият – да съобщи на широката публика за нов документален 
филм за река Марица), условия и участници в общуването (първият – широк кръг читатели, които оби-
чат да четат поезия; вторият – хора, които се интересуват от научни факти за реката; третият 
– зрители на телевизия, които научават за някакво събитие).

3.  Марица; Географски особености на река Марица; Нов документален филм за река Марица.

4.  Първият текст е стихотворение, вторият текст е прозаичен, състои се от два абзаца (в първия 
се дават сведения за местата, където протича реката, а във втория – местата, откъдето извира 
реката), третият текст също е прозаичен и се състои от два абзаца (в първия абзац се съобщава 
накратко за събитието, а във втория се разказва подробно за съдържанието на филма).

5.  Марице, водице; планина мила; води студени и др.

6.  За да постигне своята естетическа художествена цел, поетът използва умалителни съществителни 
имена (водице), епитети (планина мила), инверсии (води студени).

7.  Да се осигурят точни и конкретни сведения за река Марица като природен обект, е предназначение на 
втория текст.

8.  Южна България; Софийска област; 472 километра; българска територия и др.

9.  Информацията в текста е за събитие – създаден нов документален филм за реката Марица. Задачата 
има творчески характер.

10.  В текста уместно са използвани изразни средства, защото неговото предназначение е да запознае 
аудиторията с факт от културния живот на страната – създаването на нов документален филм за 
река Марица. В текста са подбрани изрази, с които да се предизвика интересът на зрителите към 
новия филм – показаното по време на филма: красотата на реката, богатството на животинския и 
на растителния свят около нея и др.

11.   Първият текст е стихотворение, вторият – откъс от научна статия, третият – информационна 
бележка.
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12.  Първият текст принадлежи към художествения стил, вторият текст – към научния стил, третият 
– към медийния стил.

Решения на задачите за домашна работа

1.  – 2. Задачите имат изследователски и творчески характер.

Отговори на тестовите задачи

1. А

2. В

3. В

4. Б

5. Г

ИНТЕРВЮ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА, ЗА ОБУЧЕНИЕ

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 12. клас Интервю при кан
дидатстване за работа, за обучение в примерното годишно разпределение се предлагат 4 учебни часа – 2 
учебни часа за нови знания и 2 часа за упражнения. 

Образователни цели:

  да се овладеят знания за същността и функциите на понятието интервю при кандидатстване за рабо
та, за обучение и да се осмисли неговата роля в прагматичен план като част от процеса на социална 
и професионална реализация на младата личност;

  да се овладеят умения за подготовка и участие в интервю в зависимост от конкретния контекст (ра-
бота, обучение: конкретна позиция); за формулиране на адекватни отговори на поставени въпроси;

  да се овладеят навици и умения за уместно и учтиво поведение по време на повеждане на интервю 
(речево и неречево поведение); 

  да се дискутира върху ролята на европейските институции за насърчаване на заетостта на младите 
хора в различни сектори (текст 1, Стратегия на Европейския съюз за младежта).

Нови понятия: 

интервю при кандидатстване за работа, за обучение

Специфика на работата с въвеждащия текст:

Към темата се предлагат три въвеждащи текста. Първият текст е информативен, съдържа полезна 
информация за Стратегията на Европейския съюз за младежта (2017 – 2027). Този текст поставя урочната 
тема в широкия контекст на пазара на труда, в който предстои да се включат младите хора със своите 
знания и умения. Чрез работа с текста учениците обогатяват знанията си за функцията на европейски-
те институции; обогатяват речника си с езикови средства, използвани в административно-деловия стил 
(маргинализация, дискриминация, социално изключване и др.). Текстът поставя сериозни въпроси относно со-
циалното и гражданското участие на младите европейци (тяхната несигурност, страха им от изключване, 
страха от неуспех при търсене на работа). Ето защо е препоръчително в часа за нови знания да се отдели 
повече време за дискусия по тези важни проблеми.

Текст 2 и текст 3 представляват конкретни обяви за работа. Чрез тях се въвежда проблематиката за 
търсене на работа и подготовка на необходимите документи при кандидатстване.

 План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите текстове
  Овладяване на основни понятия

 – интервю при кандидатстване за работа или обучение;
 – подготовка за участие в интервю – съдържателни аспекти;
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 –  подготовка за участие в интервю – поведенски аспекти (речево поведение, правоговорна норма, не-
речево поведение).

  Практическа работа – изпълнение на упражнения и решаване на тестови задачи от урочната статия

Методически указания за работа

В разработката се предлага разглеждането на два основни кръга проблеми. Първият от тях е комплексен, 
това е проблемът за трудовия пазар, трудовата заетост на младите хора. В тази връзка с това началото 
на урочната статия поставя въпроса за това как се постъпва, когато се търси работа. Именно с дискусия 
по тези въпроси може да започне работата по темата, преди да се премине конкретно към въвеждане на 
понятието интервю.

С помощта на текстове 2 и 3 (обявите за работа) се пристъпва към изясняване на същността на интер-
вюто за работа като вид устен текст. Важно е да се каже, че интервюто най-често е следствие от добре 
написаните текстове документи CV, заявление, мотивационно писмо. Като се следва логиката на урочната 
статия, се изяснява същността на интервюто и се дават препоръки за успешно участие в интервю. 

Урокът може да се проведе, като се използват ролеви игри и други интерактивни методи. Например: 
учениците се запознават самостоятелно с изискванията за участие в интервю (с. 53) и участват в ролева 
игра (за целта може да се използва упр. 7, с. 55). След приключване на играта се коментират особеностите 
на интервюто, оценява се участието на учениците в ролевата игра и се правят изводи.

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Текстът е официално-делови текст, представлява стратегия. Стилово маркирани езикови средства 
в текста са например множеството термини от областта на социалната и политическата сфера: 
правителствата на държавите членки, дискриминация, демографски, популизмът, демократически и др.

2.  Верни според текста са твърдения: А) Популизмът и дискриминацията оказват влияние върху работния 
пазар; В) Участието на младите хора за утвърждаване на демократичните общества е от първосте
пенна важност за ЕС.

3.  Задачата кореспондира с част от съдържанието на текст 1, където се казва: Младите хора следва 
не само да бъдат архитекти на собствения си живот, но и да допринасят за положителната промяна в 
обществото. Упражнението е за създаване на есе.

4.  В обява № 1 се предлагат работни позиции в сферата на туризма, по-конкретно: офис сътрудник, шо
фьор, преводач. В обява № 2 се предлага обучителен курс в сферата на туристическото обслужване. 
Конкретните длъжности са: екскурзовод; друг туристически персонал. Продължителността на курса е 
5 месеца. 

5.  Учениците избират една от позициите (упр. 4) и създават CV, като се съобразяват с конкретната 
длъжност. 

6.  Задачата е за прилагане на знанията и на уменията за подготовка за участие в интервю. Отгова-
ряйки предварително на поставените въпроси, учениците влизат в социалната роля на интервюиран 
и подбират нужната за интервюто информация (както лична, така и ориентирана към съответната 
професионална област).

7.  Задачата е свързана с обява № 1, упр. 4. Представлява ролева игра. Вниманието се насочва към спе-
цификата на трите позиции, посочени в обявата. При необходимост учениците може да направят 
справка за длъжностните характеристики на посочените длъжности, например в Националната класи-
фикация на професиите и длъжностите. 

8.  Чрез задачата учениците влизат в друга роля – тази на работодател. Това е важен момент от уме-
нието да се участва в интервю – предварителното проучване на фирмата/компанията, в която се 
кандидатства. Развиват се лидерски умения, както и умения за убедително говорене пред публика.
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9.  Задачата е за самостоятелно проучване на посочените разновидности интервю за работа. Много 
често днес се прилага например онлайн интервюто, което налага допълнителни умения, например 
дигитални, умения за поведение пред екран, правоговор и др. Казус-интервюто е също съвременен 
подход към наемането на работа: вместо обичайната размяна на въпроси и отговори работодателят 
предлага на кандидата да разреши конкретен казус (реален, хипотетичен), за да провери уменията на 
кандидата да взема решения и да работи в екип.

Решения на задачите за домашна работа

1.  Чрез задачата учениците отново сменят своята роля и влизат в ролята на работодател, който про-
вежда интервю. Важно условие е предварително да напишат обява за конкретна позиция. 

2.  Основно умение, което днес изискват много работодатели, е умението да се работи в екип. Чрез за-
дачата учениците придобиват конкретен опит в това да създават екипи, като подбират внимателно 
техните членове. 

Отговори на тестовите задачи

1. В

2. Б

3. Г

4. А

5. В

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

За преподаването на учебното съдържание по темата Мотивационно писмо към 3. раздел в примерното 
годишно разпределение се предлагат 2 часа за нови знания и 3 часа за упражнения.

Образователни цели:

  да се овладеят знания за същността и особеностите на мотивационното писмо;
  да се придобият умения за подбиране на необходимата информация съобразно адресата и целта на 
създаване на мотивационно писмо и за писане на мотивационно писмо;

  да се осмисли информацията от изходните текстове – желание и мотивация на авторите на тек-
стовете за включване в проект (първи текст) и започване на работа като стажант (втори текст); 
качества, които изтъкват адресантите.

Нови понятия: 

мотивационно писмо

Специфика на работата с въвеждащия текст:

В началото на урочната статия са предложени два текста от официално-деловия стил, които притежа-
ват особености на мотивационно писмо. В първия текст ученичката се обръща към директора на своето 
училище с молба да бъде включена в проект Моето училище – училище на бъдещето. Дванадесетокласнич-
ката изразява и мотивира желанието си, посочвайки свои качества. Вторият текст също е ученически и 
е свързан с желанието на завършващия средното си образование да получи възможност за професионална 
реализация чрез включването си като стажант по специалност, която желае да изучава и във висше учебно 
заведение. Като се използват въпросите след текстовете, може да се организира дискусия за стремежите 
на учениците за професионална реализация и/или за продължаване на образованието във висши учебни заве-
дения. Разговорът може да продължи и със споделяне на личен опит, ако учениците са писали мотивационно 
писмо.
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План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите текстове
  Мотивационно писмо – същност, структура, езиково и графично оформление
  Създаване на текст мотивационно писмо: 

 – структурно оформление;
 – информация в мотивационното писмо;
 – графично оформление – елементи.
  Практическа работа – изпълнение на упражненията и решаване на тестовите задачи след теоретич-
ната част на урочната разработка

Методически указания за работа

Информацията в урочната статия е нова за учениците. Вариант, при който може да се следва индуктив-
ният подход, е подходящ за прилагане в часа за нови знания. След като се прочетат изходните текстове, 
вниманието на дванадесетокласниците се насочва към предложените въпроси за дискусия. Чрез беседа се 
посочва специфичността на текстовете относно съдържателните им особености – информацията, която 
представят, стандартното оформление съобразно изискванията за осъществяване на делова кореспонден-
ция. Прави се извод, че текстовете принадлежат към официално-деловия стил. Определя се видът на об-
щуването – непряко официално писмено. След въвеждане на новото понятие за часа – мотивационно писмо, 
вниманието на учениците се насочва към структурните и езиковите особености на писмото – стандар-
тизиран изказ, структурно и графично оформление. Урочната разработка предлага подробна информация 
относно стандартизирания изказ в мотивационно писмо и информацията, която трябва да съдържа то. 
Това дава възможност учениците да се запознаят подробно с особеностите на вида текст и да придобият 
умения за самостоятелното му създаване.

По-нататък работата продължава със затвърждаване на придобитите знания и с овладяване на умения 
за създаване на мотивационно писмо чрез изпълнение на упражненията от Учебника.

Отговори на упражненията

1.  Тема на текста – включване в танцовия състав Български ритми; цел – Георги Василев да бъде допус-
нат до интервю и да бъде включен в танцовия състав; участници в общуването – пишещият мотива-
ционното писмо (адресант) и ръководителят на танцовия състав г-н Христов (адресат); условия на 
общуването – определя се къде, кога и как се осъществява общуването.

2.  Текстът е мотивационно писмо и принадлежи към официално-деловия стил.

3.  Структурните части са съобразени с изискванията за създаване на мотивационно писмо като вид 
делова кореспонденция. Те са: обръщение към ръководителя на танцовия състав; откъде кандидатът 
се е информирал за търсене на танцьори в състава – обява в официалния сайт на състава; обяснение 
защо се интересува от позицията – желание да продължи да се занимава с народни танци; аргументи-
ране на убеждението, че е подходящ за съответната длъжност; обобщено представяне на знанията 
и уменията, на професионалния опит, на личностните качества, умения и нагласи; в заключителното 
изречение се изразява убеденост, че ще бъде допуснат до събеседване (интервю). Примери за някои от 
структурните части към конкретния текст са записани в упр. 4.

4.  Пишещият посочва любовта си към народните танци, участието си в два танцови състава като 
ученик, своето желание да продължи да практикува любимото си занимание. За да аргументира ре-
шението си, изтъква още свои предимства – добри организаторски умения, не е конфликтна личност, 
организиран, стриктен и отговорен човек.

5.  Учениците посочват езикови средства, които имат стандартизиран изказ. Например: думи и изрази 
в пряко значение с преобладаваща употреба на имена: писмо, желание, информация и др.; – термини, 
свързани с дейността на институцията: ръководител, танцов състав, народни танци и др.; – речеви 
клишета и етикетни формули: уважаеми господин Христов, с уважение и др.; – предимно глаголни форми 
в сегашно време: изразявам, уважават, надявам се и др. Изборът на езиковите средства е съобразен с 
целта, която си поставя пишещият мотивационното писмо. Чрез посочените примери се аргументира 
отговорът.
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6.  1.  група: мотивирам – привеждам доводи за обосноваване на постъпка, решение и др.; подкрепям с дока
зателства 

 2.  група: конфликтен – който се отнася до конфликт или произхожда от конфликт; който е предназначен 
за разрешаване на спор; несговорчив

 При необходимост се прави справка в тълковен речник или в речник на чуждите думи в българския език.

7.  Задачата има творчески характер. Учениците създават кратък текст, свързан с избрана от тях жи-
тейска ситуация, като включват думите от упр. 6.

8.  Етикетни формули за установяване на контакт – уважаеми господин Христов, за преустановяване на 
контакт – с уважение.

9.  Поводът за създаване на мотивационното писмо е желанието за участие на учениците от 12.б клас в 
озеленяване на парка, намиращ се в близост до училището им.

10.  В писмото структурните части са спазени, но има някои неточности. Има пропуски в графичното 
оформяне на текста. В записване на адресата – до секретаря на общината, в графичното оформяне 
– адресатът е написан вляво на писмото и др.

11.  За установяване на контакт ученикът използва израза господин секретар, а за преустановяване на 
контакт записва само името си Александър Димитров. Пропуска в обръщението да изрази уважение 
към адресата и при преустановяване на контакта да запише С уважение. Етикетните формули в мо-
тивационното писмо и в двата посочени примера са неподходящи.

12.  Примерен редактиран вариант на текста:
            До Секретаря
            на община „Лозенец“
Уважаеми господин Секретар,
С настоящото писмо искам да изразя желанието на всички ученици от 12.б клас в СУ „Георги Бенковски“, 

че искаме да участваме в озеленяването на парка, който се намира близо до нашето училище. Паркът е 
любимо място за разходки на всички нас и ще се радваме, ако запознаете г-н Стоянов, кмет на общината, с 
това писмо и получим желаното разрешение. Можем да купим със собствени средства няколко широколист-
ни дървета и сезонни цветя, които да засадим. Надяваме се на положителен отговор от Ваша страна и Ви 
благодарим предварително. 

Изказвам своята увереност, че желанието ни ще бъде удовлетворено. Очаквам Ваше обаждане на теле-
фон: 0888 443… 

15.04.2020 г.          С уважение:
гр. София            Александър Димитров

Решения на задачите за домашна работа

1.  Изпълнението на задачата предоставя възможност на учениците да приложат усвоените знания и 
умения за създаване на мотивационно писмо.

2. Дванадесетокласниците анализират стиловите особености на създадените текстове (упр. 1).

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. Г

3. А

4. В

5. Б
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БИБЛИОГРАФИЯ

За преподаването на учебното съдържание по темата Библиография към 3. раздел в примерното годишно 
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнения.

Образователни цели:

  да се овладеят знания за особеностите на библиографията и за създаване на библиография;
  да се придобият умения за ползване на библиография при търсене на информация от различни информа-
ционни източници за решаване на комуникативни задачи;

  да се осмисли информацията от изходните текстове – съдържание, подреждане на цитираните източ-
ници, графично и пунктуационно оформяне.

Нови понятия: 

библиография

Специфика на работата с въвеждащия текст:

След прочитане на предложените три текста вниманието на учениците се насочва към въпросите от 
дискусията. И в трите текста са записани източници на информация и автори, цитирани в различни печат-
ни издания. В първия текст са представени автори и книги – научни трудове, художествени произведения, 
използвани в урочните статии или в упражненията в учебник за 11. клас. Във втория текст посочените 
сборници и научни изследвания са свързани с определен въпрос – за жанровата система в творчеството 
на Елин Пелин. Към източниците на информация са записани и страниците, на които са използвани цитати 
от посочените източници в студиите от книгата „Елин Пелин – художествено виждане и творческо сво-
еобразие“ от Пеньо Русев. Третият текст е списък на научни изследвания, които са цитирани под черта 
на страница, в която са дадени цитати от съответните трудове. В текста са посочени страниците на 
направените цитати. Учениците могат да споделят свои наблюдения в какви печатни произведения са сре-
щали такива текстове и дали/как тези текстове са им помагали в учебната дейност.

План на урока:

  Дискусия върху идеи, заложени в трите въвеждащи текста
  Библиография – същност
  Стандарти за библиографско цитиране в България
  Видове цитирания при посочване на библиографски източници:

 –  в текст;
 –  в бележка под линия;
 –  като самостоятелен списък в края на учебник, сборник, научен труд и др.
  Създаване на библиография
  Практическа работа – изпълнение на упражненията и решаване на тестовите задачи след теоретич-
ната част на урочната разработка

Методически указания за работа

Информацията в урочната статия е нова за учениците. Един от вариантите, който е подходящ за въ-
веждането є, може да бъде чрез прилагане на индуктивния подход. Тъй като за нови знания са предвидени 
два часа, преподавателят може да прецени каква част от урочната статия да се изучава през първия час и 
каква – през втория. В началото на първия час вниманието на учениците се насочва към текстовете и пред-
ложените въпроси за дискусия. След анализиране на текстовете се въвежда новото понятие библиография. 
След това работата може да продължи със запознаване с информацията, свързана с приетите стандарти 
за библиографско цитиране в България и с посочените в текста указания. Съществена част от работата 
е разграничаване на видовете цитирания (на библиографски източници), които са записани в урочната ста-
тия – в текст, в бележка под линия, като самостоятелен списък в края на учебник, сборник, научен труд и 
др. Предложената таблица по въпроса Как създаваме библиография? подробно представя каква информация 
трябва да съдържа библиографската справка и как да се оформи пунктуационно. В хода на беседа се изяс-
няват особеностите на библиографията, като учениците вникват в същността на този вид текст, във 
възможностите, които им предоставя, за да правят справки при необходимост.

Урокът може да бъде организиран и по друг начин, като предварително преподавателят поставя задача 
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на учениците да потърсят информация за цитирани източници в учебници, учебни помагала и др. и в начало-
то на часа да споделят своите впечатления. Въвеждането на новото понятие може да се осъществи чрез 
анализиране на особеностите на някои от текстовете, предложени от учениците. Урокът продължава, 
като се следва поднесената в урочната статия информация. 

Урочната работа за затвърждаване на придобитите знания продължава с изпълнение на упражненията 
от Учебника.

Отговори на упражненията

1.  Цитираните библиографски източници са сборници, събрани съчинения, книги.

2.  За всеки библиографски източник задължително се записват фамилията на автора, инициали, наиме-
нованието на книгата/статията и др., мястото на издаване, името на издателството, годината на 
издаване.

3.  Източниците в посочената библиографска справка се подреждат по азбучен ред на фамилията на ав-
тора, на изданието (ако не е записано името на автора – например Блуждаеща естетика, (сборник).

4.  Примерни отговори:
–  цитиране на статии от списания – не са цитирани;
–  доклади от сборници – не са цитирани;
–  публикации от непериодични издания – Далчев, Ат. И сърцето най-сетне умира. София: Захарий Стоя-

нов, 1998.; Мешеков, И. Есета, стадии, студии, рецензии. София: Български писател, 1989.;
–  книги – Дебелянов, Д. Съчинения в два тома. Том 1. София: Български писател, 1970.; Елин Пелин. Събрани 

съчинения. Том 2. София: Български писател, 1958.;
–  електронен източник – не е цитиран.

5.  Изпълнението на упражнението изисква внимателно наблюдение на графичното оформление – записва-
не на нов ред на цитираните автори и издания, подреждането на авторите по азбучен ред; въвеждане 
на съкращенията на думи и изрази. При пунктуационното оформяне се обръща внимание на употребата 
на точки и запетаи, употребени при изброяване на информацията в библиографията.

6.  Вазов, И. Поля и гори. – В: Събрани съчинения. Том 2. София: Български писател, 1974 – 1979.
 Вутимски, А. Пролет. – В: Избрани произведения. София: Български писател, 1970.  
 Екзюпери, А. Малкият принц. София: Народна младеж, 1978.
 Руменчев, В. Реторически класификации. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1994.

7.  В записаните автори и книги (упр. 6) са допуснати грешки при употребата на точка, запетая, кавички. 
За да се отстранят грешките, се използват съкращаване и разместване (за правилното подреждане 
на информацията в библиографската справка) като операции за редактиране.

8.  Упражнението дава възможност на учениците да анализират един от видовете цитиране при посочва-
не на библиографски източници (под черта). Може да посочват примери от сборници, учебни помагала, 
статии в списания и др. Чрез характеризиране на начина, по който е записана информацията в библио-
графската справка, прилагат овладените знания и умения по темата, разглеждана в урочната статия.

9.  Упражнението е с повишена трудност. Неговото изпълнение предоставя възможност дванадесеток-
ласниците да разширят познанията си за творчеството на любимия си автор и да съставят библиог-
рафия за книгите на дадения творец.

 
10.  Изпълнението на упражнението дава възможност на учениците да се организират по групи или да 

работят самостоятелно и да се запознаят с критериите, по които се изготвят каталозите в биб-
лиотека – училищна, читалищна или регионална.

11.  Индивидуално или по групи се представя пред съучениците в час информацията (упр. 10), която е по-
лучена при посещението в библиотека. Учениците сами избират формата на представяне – доклад, 
презентация и др.
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Решения на задачите за домашна работа

1.  Изпълнението на задачата дава възможност на учениците да приложат усвоените знания и да усъвър-
шенстват уменията си за съставяне на библиография. 

2.  Дванадесетокласниците посочват изискванията, които са спазили при изпълнение на упр. 1.

Отговори на тестовите задачи

1. Г

2. В

3. Б

4. Б

5. А

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

За обобщителните упражнения към 3. раздел в примерното годишно разпределение се предлагат 2 часа.

Отговори на упражненията и на тестовите задачи

1.  Общото между темите на трите текста е лястовицата.

2.  Първият текст притежава особености на научния стил като вид функционален стил. Микротеми: 1. 
Разпространение на лястовиците на различни континенти. 2. Видове лястовици в България. 3. Хранене 
и размножаване на лястовиците.

3.  Вторият текст принадлежи към художествения стил като вид функционален стил. Жанр – лирическо 
стихотворение/стихотворение.

4.  Текст 3 принадлежи към медийния стил като вид функционален стил. Жанр – информационна бележка.

5.  

Сфера на общуване Ключови думи

Текст 1 научна
лястовицата, разред Врабчоподобни, 
континенти, миграция, видове и др.

Текст 2 естетическа
лястовица, опашка, росата, есен, жици, 
литваш и др.

Текст 3 медийна
лястовици, април, време, ята, убити, 
ветрове, популация, орнитолозите и др.

6.  1.  група: Текст 1 – предмет на общуването: видове лястовици, разпространение, хранене и размножа-
ване; цел на общуването: да информира; Текст 2 – предмет на общуването: лястовицата; цел на 
общуването: да въздейства върху чувствата и мислите на читателите; Текст 3 – предмет на общу-
ването: смъртта на хиляди лястовици поради лошото време; цел на общуването: да информира. 

 2.  група: Текст 1 – условия на общуването: посочват се времето и мястото на общуването; например 
в час по български език, в кабинета па български език и литература; участници в общуването: авто-
рът на текста и читателите; Текст 2 – условия на общуването: посочват се времето и мястото на 
общуването, например в часа по български език, в класна стая/кабинет по български език; участници 
в общуването: поетесата и читателите; Текст 3 – условия на общуването: посочват се времето и 
мястото на общуването, например в час по български език, в кабинет по български език/класна стая; 
участници в общуването: авторът на текста и читателите. 
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7.  Текст 3 въздейства върху чувствата и мислите на читателите, защото притежава особености на 
художествения стил като вид функционален стил.

8.  Учениците съставят диалози по темата на трите текста Лястовицата.

9.  Учениците анализират съставените диалози (упр. 8). Чрез примери доказват, че текстът притежава 
особености на разговорния стил като вид функционален стил.

10. 1.  група: Обява № 1 – професионална сфера – в областта на рекламата, предлагана позиция – разпрос-
транител на рекламни материали; Обява № 2 – професионална сфера – в областта на забавления-
та; предлагана позиция – аниматор в детски център.

   2.  група: Обява № 1 – качества и умения, които трябва да притежават кандидатите – сериозни 
и отговорни млади хора (ученици над 18 години или студенти); вид на трудовия договор – не е 
посочен видът на трудовия договор, работата е целогодишна с добро заплащане; Обява № 2 – 
качества и умения, които трябва да притежават кандидатите – опит в работата с деца, креа-
тивни, иновативни, търпеливи, позитивни; вид на трудовия договор – постоянен трудов договор 
и възможност за почасова работа.

11.  Учениците посочват как ще се подготвят за интервю по втората обява. Определят уменията и ка-
чествата си, които ще изтъкнат по време на събеседването.

12.  Дванадесетокласниците се поставят в ролята на провеждащ интервю за избор на служители (Обява 
№ 2). Записват въпросите, които биха задали на кандидатите за предлаганата позиция.

13.  Учениците изразяват своите предпочитания за вида на интервюто, което ще предпочетат – на живо 
или онлайн. Обосновават своя отговор.

14.  Текстът притежава особености на официално-деловия стил като вид функционален стил.

15. Адресат – управителят на образователен център „Игис“; адресант – Камен Стоянов.

16.  Авторът на мотивационното писмо посочва, че има добри компютърни умения, но иска да ги усъ-
вършенства. Желае да се включи в курса по специалността „Текстообработване“ като оператор на 
компютър. Мотивация за неговия избор е и възможността след приключване на курса да си намери 
работа по време на следването. 

17.  Пишещият аргументира своето решение, като отбелязва, че може да работи с Microsoft Word и 
Microsoft Excel. Притежава малък опит в създаването на рекламни текстове и публикуването им в 
различни сайтове. Владее писмено и говоримо на добро ниво английски и френски език.

18.  Авторът се съобразява с изискванията за писане на мотивационно писмо – структурни части, ези-
кови средства. Обръщение – Уважаеми господин Димитров,; откъде кандидатът се е информирал за 
търсената позиция – от уебсайта на фирмата; защо се интересува от позицията – да продължи 
да усъвършенства компютърните си умения в текстообработването като оператор на компютър; 
аргументиране на убеждението, че е подходящ за включване в курса – изтъква своята мотивация 
да продължи да повишава компютърната си грамотност и да усъвършенства уменията си; обобщено 
представяне на знанията и уменията – умения за работа с Microsoft Word и Microsoft Excel, опит в 
създаването на рекламни текстове и публикуването им в различни сайтове, писмено и говоримо владе
ене на добро ниво английски и френски език. Езикови средства: стандартизиран изказ, характерен за 
официалноделовия стил, думи и изрази в пряко значение, преобладаваща употреба на имена, термини, 
свързани с дейността на образователния център, речеви клишета и етикетни формули и др.

19.  Учениците пишат мотивационно писмо за постъпване на работа във фирма, компания и др., чиято 
дейност отговаря на интересите им за професионално развитие. Посочват с кои особености при 
създаване на текста трябва да се съобразяват.
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20.  Библиография към сборника „Избрани творби“ от Петко Р. Славейков на издателство „Български пи-
сател“:

      Жечев, Т. Критически погледи (Вкусът на победата, Българският Одисей и истината за неговото 
завръщане). София, 1971.

   История на българската литература (очерк). Том 2. София: БАН. 
   Славейков, П. П. (студия). Избрани съчинения, София, 1901.
   Славейков, П. П. Избрани съчинения, София, 1954 – 1956.
   Славейкова, С. Петко Славейков, биографичен очерк. София, 1959.

21.  Учениците се съобразяват с изискванията за писане на библиография. Авторите се подреждат по аз-
бучен ред по фамилията на името. По азбучен ред се подреждат и цитираните източници в сборника 
с произведения на П. Р. Славейков. След това се записва името на изданието, мястото и годината на 
издаването.

22.  Всеки автор/източник се записва на нов ред. Анализира се употребата на точка и запетая при запис-
ване на цитираните автори и творби.

 

Решения на задачите за домашна работа

1.  Задачата има творчески характер и при изпълнението є учениците усъвършенстват уменията си за 
изграждане на текст.

2.  Дванадесетокласниците определят стила на текста (упр. 1). Посочват примери от текста за спазва-
не/нарушаване на езикови норми.

Отговори на тестовите задачи

Вариант 1

1. В

2. А

3. Г

4. В

5. А

6. Г

7. Б

8. В

Вариант 2

1. Г

2. Б

3. Б

4. Г

5. В

6. А

7. Б

8. В
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УПРАЖНЕНИЯ  
ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

За изпълнението на упражненията за годишен преговор в примерното годишно разпределение са предви-
дени 4 учебни часа.

УПРАЖНЕНИЯ

1.  Текстът притежава особености на художествения стил, представлява епизод от разказ на Иван Ва-
зов. За да се изпълни задачата, е нужно:

 –  да се анализира речевата ситуация: автор на текста е писателят Иван Вазов; получатели са чита-
телите; чрез текста се удовлетворяват естетически потребности;

 –  да се определи видът на общуването – общуването е официално, непряко, писмено;
 –  да се посочат изразни средства, които са характерни за художествения стил – текстът представя 

фикционална (измислена) ситуация. Авторът си служи със стилово маркирани средства, за да изгра-
ди образа на главния герой чрез пряка и речева характеристика: В тая проста дума сега се сбираше 
цялата му душа, цялото му същество; И цял поток горчиви оплаквания, възмущения, безнадеждности; 
Подобре кажете ми, че не можете нищо за мене, а не се гаврете! 

2.  Участниците в комуникативния акт са младият герой, наречен от автора млад, здрав и интелигентен, 
и служител, на когото младият герой възлага надежди за намиране на служба. Двамата герои общуват 
в официална обстановка – в кабинета на служителя. Разказът на Иван Вазов е посветен на социален 
проблем, характерен за определен исторически период в българската история, на така наречените 
службогонци, които чрез ходатайство се опитват да се доберат до държавен пост. 

3.  В откъса от разказ психологическото и емоционалното състояние на младия герой е предадено ус-
пешно с помощта на изрази като: дълбоко отчаяние, кърваво оскърбление, отчаяние, безпомощност. 
Умишлено авторът хиперболизира страданието на героя. Младият, здрав и интелигентен човек силно 
драматизира своето състояние, за което говори неговото речево поведение: Остава ми едно: да умра 
от глад или да се убия! Жестовете му (неречевото му поведение) също издават слабост и безнадежд-
ност, разочарование: ... погледът му въпросително се впи в мене и лицето пребледня и се изопна; той 
хлопна вратата и изчезна.

4.  Другият герой в разказа, служителят, се опитва да успокои младежа, да му вдъхне надежда: Аз се 
помъчих да го ободря и да му вдъхна доверие в съдбата. Предлага му да опита други възможности. В 
същото време самият служител изразява недоверие в крайните жестове на младия човек, не вярва, че 
би посегнал на живота си: Аз не вярвам това, няма да се случи ни едното, ни другото. 

5.  Задачата е творческа, но изисква адекватен прочит на поведението на героите от разказа на Иван 
Вазов и познаване на литературния и историческия контекст. 

6.  В текст 1 общуването е неофициално, разговарят приятелки. В текст 2 общуването е официално, 
участници са служител и гражданин, който търси информация. В текст 3 общуването е официално, 
общуващите са служител, който провежда интервю за работа, и кандидат за работа. 

7.  В текст 2 са нарушени принципите на уместността и на вежливостта (служителката проявява не-
уместно за ситуацията на общуване речево поведение, с което нарушава правата на гражданина 
да постигне своите цели); в текст 3 е нарушено правилото за количество – кандидатът за работа 
съобщава излишна информация, която не е във връзка с въпроса на интервюиращия и с конкретните 
комуникативни цели. 

8.  Текст 3 е откъс от интервю за работа, т.е. текст, който принадлежи към официално-деловия стил. В 
отговора на кандидатката за работа обаче откриваме неуместни изрази, които създават стилистич-
на грешка: готино, страхотна; проявява се неуместно речево поведение, изразено в многословност и 
незачитане на правилата при участие в интервю за работа. 
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9.  Задачата е за създаване на текстове интервюта, като се приложат знанията за принципите на кому-
никативното участие (максимите на Грайс). Като модел могат да се използват интервютата (текст 
2, текст 3), при които са нарушени някои от тези максими. 

10. Общото между двата текста е, че се говори за професии. Общите понятия са професии, длъжности. 

11.   Текст 1 е информативен текст. Може да бъде прочетен в електронни и печатни медии, в енциклопе-
дия, в учебник. Целта е да информира за професии и длъжности, които вече не съществуват или са 
заменени от нови. Текст 2 е административно-делови текст. Откъс е от административен текст 
(Национална класификация на професиите и длъжностите). Има регулативна роля. 

12.  В текст 1 такива езикови средства са съобщителните изречения, еднозначните думи и изрази, кои-
то дават конкретна информация: Ето някои от вече несъществуващите професии...; на тези стари 
професии съответстват... ; в текст 2 са използвани термини и административни клишета, абреви-
атури; причастия: Основните понятия, приложими в НКПД...; самонает; работодател; квалификация; 
качества, придобити чрез обучение или трудов опит, и др.

13.   Вярното твърдение в текст 1 е: Кундурджиите правят изделия от кожа. 

14.  Не са верни следните твърдения: Професията е съвкупност от сходни функции; Изпълнението на опре
делена длъжност зависи от образователното и квалификационното ниво на лицето. 

15.  Задачата е за самостоятелно проучване в интернет или други източници на информация. Чрез за-
дачата се обогатява лексикалната култура на учениците, научават остарели думи за назоваване на 
традиционни български професии и занаяти. 

16.  Учениците отговарят, като използват някои от понятията в текст 2 (откъс от Националната кла-
сификация на професиите и длъжностите). Развиват се социални и граждански компетентности. 

17.  Посочените думи спадат към пасивната лексика, представляват остарели думи. Използват се в ен-
циклопедии, учебници, също така в художествени текстове.

18.  В изреченията са допуснати лексикално-стилистични грешки:

Съжалявам, но не сте достатъчно кадърен за позицията, която предлага нашата фирма. – думата кадърен 
е неуместна, тъй като общуването е официално. Подходящи синоними са например квалифициран, компетен
тен;

Не мога да си намеря подходяща алтернатива за обучение. – Грешката в изречението се дължи на не-
познаване на лексикалното значение на чуждата дума алтернатива, която означава „необходимост да се 
избира между две взаимно изключващи се решения”;

Този учен е много авторитарен, всички се позовават на неговите изследвания. – грешката се дължи на 
явлението паронимия, вместо правилната дума авторитетен е употребена думата авторитарен;

Недей да си толкова дребен, това са маловажни проблеми! – тук също неправилно е употребена думата 
дребен вместо дребнав. 

19.  Значение на изразите: 

   влача се – вървя много бавно; пример: Защо се влачиш така, ще закъснееш!

     витая в облаците – нямам реална представа за реалността; пример: Спри да витаеш в облаците, слез 
на земята и помогни на баба си!

     изливам си душата – казвам си всичко, признавам си; пример: Имам проблем, трябва да си излея душата 
пред някого.

   като вейка си станал/а – отслабнал си много; пример: Станал си като вейка след тази болест.

    откривам Америка – откривам нещо, което е открито; нещо маловажно; пример: Мисли си, че е открил 
Америка, като е решил тази задача!
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20.  Примерен отговор: 

Гастрономията е наука, изучаваща храната (произход, форма, начини на приготвяне, вкусове, аромати и 
т.н.), културата на хранене, кулинарните традиции, кулинарни предпочитания и найвече цялостното прежи
вяване, което получаваме от иначе естествения акт на хранене. Хората, които се занимават с тази наука 
и я развиват, се наричат гастрономи. Истинският гастроном обръща внимание на това как е приготвено 
ястието, как е сервирано, какви вкусове и аромати са съчетани, дали цветовете в чинията изглеждат добре 
и какво е цялостното послание, което оставя то на ценителите на добрата храна.

21.  В мотивационното писмо са допуснати стилистични слабости (например изрази като: ... и малко нем
ски; дори и това да не се изисква в обявата и др.). Има лексикални, правописни и пунктуационни грешки. 
Редактиран вариант:

Уважаема гжо Директор, 
Чрез това писмо бих искала да кандидатствам за позицията, която представяте във Вашата обява. Смя

там, че съм подходящ кандидат за тази позиция, защото имам необходимата подготовка. Студент съм в 
първи курс, специалност „Икономика“ в Софийския университет. Служа си свободно, писмено и говоримо, със 
следните езици: английски, френски, испански, италиански, български; имам начални умения по немски език. 

Като допълнителен опит бих искала да добавя работата ми като счетоводител. 
Притежавам нужните допълнителни умения: организираност, отговорност, умения за работа с компютър. 
Мотивирана съм да овладея нови знания и умения. Надявам се да бъда допусната до интервю. 
          Прилагам следните документи: CV
          С уважение: Мария Иванова

22.  Отговорите на кандидата не отговарят на изискванията за участие в интервю, защото кандидатът 
трябва да отговаря изчерпателно и категорично, да дава достатъчно информация за себе си, да бъде 
убедителен. Вместо това отговорите са лаконични и не отговарят на поставените въпроси.

23.  Учениците имат за задача да създадат текстове документи, необходими при кандидатстване за 
определена позиция, също така да помислят за участие в интервю. Може да се избере една от пред-
ложените позиции и след това да се сравнят различните текстове. 

24.  Задачата е за прилагане на знанията и на уменията за създаване на реферат по определена тема. 
Важно е да се използват повече от 2 източника на информация.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

(Вариант 1, Вариант 2)

Изходното равнище съдържа 11 задачи, от които девет със структуриран отговор (оценяват се с 1 
точка) и две задача с отворен отговор (задача № 7 във вариант 1 и задача № 8 от вариант 2), които се 
оценяват с 3 т.; задача № 11 се оценява с 6 точки (по 1 точка за всяка правилно коригирана грешка). 

Общ брой точки: 18

Скала за оценяване:
0 – 7 т. Слаб 2
8 – 10 т. Среден 3
11 – 13 т. Добър 4
14 – 15 т. Мн. добър 5
16 – 18 т. Отличен 6
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Вариант 1

Задача № Отговор Точки

1. А 1 т.

2. Б 1 т.

3. Б 1 т.

4. В 1 т.

5. Б 1 т.

6. А 1 т.

7. Например:
–  лексикални средства (термини): семейство Розоцветни, сортове, 

предпланински райони, целулоза и др.;
–  морфологични средства: употреба на отглаголни съществителни 

имена (съхраняване, смилане);
–  синтактични средства: употреба на съобщителни изречения. 

3 т. 
Важно е да се посо-
чат стилово марки-
рани езикови сред-
ства от различни 
езикови равнища.

8. Г 1 т.

9. Б 1 т.

10. Б 1 т.

11. В текста са допуснати шест грешки от различен вид. Грешките са 
в следните позиции: Във връзка с обявата Ви, бих искал да кажа след
ното. Имам голямо желание и анбиция за участие в предлаганият 
проект за набиране на доброволци на възраст до 20 години. Аз самия 
имам опит в тая позиция на доброволец като ученик. Раздавал съм 
храна и съм участвал в други акций.
Редактиран вариант: Във връзка с обявата Ви бих искал да кажа 
следното. Имам голямо желание и амбиция за участие в предлагания 
проект за набиране на доброволци на възраст до 20 години. Аз сами
ят имам опит в тази позиция на доброволец като ученик. Раздавал 
съм храна и съм участвал в други акции.

6 т.
(по 1 т. за всяка 
правилно коригирана 
грешка)

Вариант 2

Задача № Отговор Точки

1. В 1 т.

2. Б 1 т.

3. Г 1 т.

4. А 1 т.

5. А 1 т.

6. Г 1 т.

7. В 1 т.

8. гледам накриво – имам лошо отношение; гледам враждебно някого;
откривам Америка – откриване на нещо, което вече е открито; ма-
ловажно откритие;
очи в очи – директно, направо

3 т. 

9. В 1 т.

10. Б 1 т.

11. В текста са допуснати шест грешки от различен вид. Грешките са 
в следните позиции: Да, така мисля. Преди да кандидатствам тук ра
ботих извесно време като оператор в голяма компания за таксимет
рови услуги. Много е отговорно, защото трябва постояно да се държи 
връзка със шофьорите и да се поддават точно адреси, контакти на 
клиенти... Клиента винаги има право, нали знаете...
Редактиран вариант: Да, така мисля. Преди да кандидатствам тук, 
работих известно време като оператор в голяма компания за такси
метрови услуги. Много е отговорно, защото трябва постоянно да се 
държи връзка с шофьорите и да се подават точно адреси, контакти 
на клиенти... Клиентът винаги има право, нали знаете...

6 т. (по 1 т. за вся-
ка правилно кориги-
рана грешка)
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