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Книгата за учителя по български език за 10. клас 
(по-нататък: Книгата) е помощно средство за учите-
ля при организацията и осъществяването на урочните 
занятия по български език в 10. клас на първия гимнази-
ален етап на училищното образование според новата 
учебна програма по български език от 2018 г. (по-ната-
тък: Програмата). 

В Книгата се представят сведения за основни ме-
тодически, лингвистични, педагогически, психологиче-
ски и социокултурни факти, процеси и закономернос-
ти, които са основа Учебникът по български език за 10. 
клас (по-нататък: Учебникът) да бъде използван като 
средство за успешно комуникативно, езиково и об-
щокултурно развитие на учениците. 

Чрез теоретични сведения и насоки за практичес ка 
работа в Книгата ясно и достъпно се характеризират 
взаимоотношенията между цели, учебно съдържание, 
педагогически средства и методичес ки варианти на 
обучението по български език в 10. клас. Дават се идеи 
как учителят да конструира функционални уроци, съо-
бразени с условията на образователния процес във вся-
ка ситуация.

Книгата се състои от две части. 
В първата част се разглеждат общи проблеми на 

обучението по български език в 10. клас и на учебника 
по български език за 10. клас. Представя се Програмата, 
характеризират се функционалните и структурните 
особености на Учебника и на другите елементи от 
учебния комплект – работни листове, книга за учите-
ля, електронен вариант на Учебника. 

Специално внимание в първата част на Книгата се 
отделя на възможностите, които Учебникът предла-
га 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 извли-
чане на информация от текстове при четене с разби-
ране (включително на текстове, които са на електро-
нен носител); 

• прилагане на информацията от текстовете при 
решаване на житейски проблеми и задачи; 

• усъвършенстване на критическото мислене на де-
сетокласниците чрез аналитично вглеждане в инфор-
мацията от текстове; 

• развиване на социални умения у подрастващите 
посредством участие в съвместни дейности като ра-
бота в малки групи, изпълнение на творчес ки 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 също 
така, че когато четат и анализират текстовете, уче-
ниците ще обогатяват знанията си за човека, приро-
дата и обществото, ще изразяват собствено мнение 
по различни въпроси, ще се учат да използват инфор-
мацията при решаване на задачи от всекидневието. 

В първата част на Книгата се прави методичес ка 
интерпретация на информацията, която Учебникът 
предлага: за средствата, закономерностите и прави-
лата на езика; за упражненията за разпознаване, анализ, 
редактиране и създаване на текстове; за тестовите 
задачи, схемите и таблиците за справка. Обосновава 
се мястото в учебното съдържание на богатството 
от начини, по които българският език се използва в 
многообразието от ситуации на речевото общува-
не. Изтъква се ролята на резултатното използване на 
българския език като следствие от овладяването на 
информация: за нормите на съвременния български кни-
жовен език – правоговорна норма, правописна норма, 
граматични норми, пунктуационна норма, лексикална 
норма; за начините за възприемане, анализ и редакти-
ране на чужд и на собствен текст; за същността и на-
чините за създаване на публично изказване по граждан-
ски проб лем и на есе по граждански проблем.

В първата част на Книгата предлагаме два докумен-
та – Държавния образователен стандарт за първия 
гимназиален етап на средното училище и Програмата.

Първата част на Книгата завършва с примерно го-
дишно разпределение на темите за учебни занятия по 
месеци и седмици, които ще ориентират учителите 
във вида на уроците според дидактичес ката и според 
методическата класификация, ще ги запознаят с нови-
те понятия и съответстващите им термини във все-
ки урок, ще ги насочат към очак ваните резултати от 
обучението по всяка тема, ще им предложат идеи за 
възможни методи на оценяване. 

Втората част на Книгата включва методичес ки 
разработки на предвидените урочни занятия. Дават 
се конкретни насоки за планиране и провеждане на ра-
ботата 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 фраг-
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менти, прави се коментар на спецификата на учебно-
то съдържание, като акцент се поставя върху новите 
понятия и начините за тяхното въвеждане и използва-
не. Анализират се възможните конкретни урочни зве-
на, обобщават се идеи за изпълнение на упражненията, 
дават се отговори на задачите от раздела за провер-
ка и оценка, както и на задачите за домашна работа. 
Отделя се внимание на упражненията, отбелязани със 
знак за повишена трудност, определени като изследо-
вателски, като творчески задачи или като работа по 
групи. 

В края на втората част има библиография на мето-
дическа и на лингвистична литература, която, при же-
лание, учителите могат да използват за повишаване 
на собствената си професионална квалификация.

Авторският колектив се надява, че теоретичните 
сведения и насоките за конкретни практически дейнос-
ти по време на занятията по български език в 10. клас, 
които Книгата предлага, ще послужат на учителите 
безпроблемно и резултатно да изпълняват професио-
налните си задължения, като постигат оптимален ба-
ланс между съобразяване с нормативните изисквания 
към организацията на учебния процес по български език 
и творческа реализация на собствените си идеи и лич-
ни предпочитания.

Пожелаваме приятна и ползотворна работа!

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

Обучението по български език в 10. клас на прогим-
назиалния етап на училищното образование се органи-
зира и се осъществява така, че да се осигури прием-
ственост и перспективност в дейностите, свързани 
с обогатяване и задълбочаване на социокултурните, 
езиковите и комуникативните компетентности на 
учениците. Идеята е чрез овладяваните от десето-
класниците знания, умения и отношения, свързани с об-
щуването, текста и езика, да се гарантира оптимално 
езиково и комуникативно развитие на подрастващи-
те. 

Съвременният образователен процес по български 
език в 10. клас притежава особености на комуникатив-
но ориентирано езиково обучение1. То се характеризира 
с комплекс от образователни цели, които накратко 
могат да бъдат представени по следния начин: 

• когнитивни (познавателни) цели – свързани с въз-
можността десетокласниците да овладяват познание 
за съвременния български книжовен език и за неговите 
единици и закономерности;

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

• аксиологични (възпитателни) цели – предпола-
гащи изграждане на ценностна система у десе ток-
ласниците като следствие от осмисляне на ролята, 
която българският език играе за развитието на ли-
чността и на обществото като цяло.

2. Особености на учебната програма по български 
език за 10. клас 

Програмата, която е базисен документ за цялостна-
та организация и провеждане на обучението в 10. клас, 
е конструирана така, че да създава условия за успешна 
реализация на обучението. Тя включва: 

• уводна част с представяне на основния ѝ зами-
съл; 

• фрагменти от Държавните образователни 
стандарти за първия гимназиален етап, подбрани с ог-
лед на учебно-възпитателния процес по български език 
в 10. клас (вж. „Очаквани резултати от обучението в 
края на класа“); 

• теми от учебното съдържание в два кръга – 
лингвистична парадигма и комуникативна парадигма 
(с операционализация на очакваните резултати по 
теми и списък с новите понятия);

• препоръчително процентно разпределение на 
учебните часове за годината; 

1 Вж. по тези проблеми по-подробно монографията на А. Петров 
„Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по бъл-
гарски език“, София, издателство „Булвест 2000“, 2012 г.

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

• таблица с дейностите за придобиване на ключо-
ви компетентности и за осъществяване на междупре-
дметни връзки. 

Важно място в Програмата заема идеята връзките 
между обучението по български език и другите учебни 
предмети в 10. клас да се представят посредством 
типове дейности, чието осъществяване води до фор-
миране на ключови компетентности. Те са наречени 
така, защото са предпоставка учениците да се спра-
вят успешно с предизвикателствата на днешния ден, 
като постигат адекватност между своите собстве-
ни способности и лични цели, от една страна, и цели-
те на обществото, от друга страна. 

За обучението по български език в 10. клас като ре-
левантни за осъществяване на междупредметни връз-
ки са определени следните ключови компетентности: 

• умения за общуване на чужди езици;
• дигитална компетентност;
• умения за учене;
• социални и граждански компетентности.
Съществена особеност на Програмата е стреме-

жът чрез нея да се ограничи (в рационално допустими 
граници) теоретичното претоварване на обучение-
то по български език в 10. клас с нефункционална те-
оретична информация, т.е. информация, която няма 
инструментална стойност за повишаване на кому-
никативната компетентност на подрастващите и 
следователно няма пряко отношение към целите и за-
дачите на съвременното обучение по български език. 
Във формален план тази тенденция е отразена чрез 
инструкцията за препоръчително разпределение на 
часовете по следния начин: 38% от учебното време 
е за нови знания, 39% – за практическа работа с езика 
(упражнения), 6% – за преговор, 6% – за обобщение, и 
11% – за контролни и за класни работи. 

Идеята е освободеното от теоретични занимания 
учебно време да бъде оползотворено, като се насити с 
дейности, имащи отношение към: 

• развиване на умения за четене на текстове от 
различни източници (вкл. електронни) с цел извличане 
и осмисляне на информация; 

• усъвършенстване на езиковия усет на десето-
класниците посредством предотвратяване и реда-
ктиране на стилово-езикови слабости (работа с греш-
ки); 

• практикуване на езика чрез създаване на тексто-
ве от различни функционално-смислови типове реч и 
предназначени за различни функционални сфери и кому-
никативни ситуации.

ПЪРВА ЧАСТ

Учебникът в работата на учителя
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Осъществяването на когнитивните цели на обуче-
нието по български език в 10. клас става с помощ та на 
предвидените в Програмата учебни теми от т.нар. 
лингвистична парадигма. Това е проблематика, ориен-
тирана към овладяване от учениците на основни ези-
кови норми и съответстващите им езикови правила: 
граматични, правописни, правоговорни, лексикални и 
пунктуационни. 

В 10. клас по български език се въвеждат следните 
нови понятия: правоговорна норма, правописна норма, 
граматична норма, пунктуационна норма и лексикална 
норма.

Предвидените за овладяване в 10. клас знания за ези-
ка (преди всичко за съвременния български книжовен 
език) са основа за усъвършенстване на лингвистичната 
компетентност на подрастващите, за обогатяване 
на техните познавателни способности и за развиване 
на логическото им мислене. Тези знания имат и важна 
общокултурна стойност. Те са сигурен фундамент, 
върху който десетокласниците ще подобряват своя-
та комуникативна компетентност във връзка с овла-
дяването на чужди езици. 

Резултатите от реализацията на когнитивните 
цели на обучението са обобщени в графата „Езикови 
компетентности“ в таблица с названието „Очаквани 
резултати от обучението в края на класа“.

Реализацията на прагматичните цели на обучение-
то по български език в 10. клас се осъществява посред-
ством предвидените в Програмата съдържателни 
ядра, които дават информация за: 

• публично изказване по граждански проблем; 
• есе по граждански проблем.
Ефектите от реализацията на прагматичните 

цели на обучението в 10. клас са обобщени в графата 
„Комуникативни компетентности“ в таблица, която 
носи названието „Очаквани резултати от обучението 
в края на класа“.

  Залог за успешна реализация на аксиологичните 
цели на обучението по български език в 10. клас са раз-
лични инструкции в Програмата, които интерпрети-
рат българския език като средство за изграждане у 
подрастващите на утвърждаващи се в обществото 
значими идеи – патриотични, общокултурни и др.

3. Особености на учебния комплект по български 
език за 10. клас 

Учебният комплект по български език за 10. клас 
включва учебник, книга за учителя, комплект работни 
листове и електронен вариант на учебника. 

Всички елементи от учебния комплект са съоб-
разени с Държавните образователни стандарти за 
учебно съдържание по български език за 10. клас от 2015 
г. и с учебната програма по български език за 10. клас 
от 2018 г.

3.1. Учебникът по български език за 10. клас – съдър-
жателни, структурни и функционални особености

Учебникът по български език за 10. клас е създаден 
от авторския колектив, след като е отчетено влия-

нието на различни постоянни и променливи фактори, 
оказващи влияние върху образователните процеси по 
време на езиковите занятия. Сред факторите като 
по-съществени могат да бъдат посочени няколко:

• общите цели на обучението по български език в 
първия гимназиален етап на основната образователна 
степен;

• нормативните изисквания на новия Държавен об-
разователен стандарт от 2015 г. и на новата учебна 
програма от 2018 г.;

• възрастовите и психофизиологичните особе-
ности на десетокласниците. 

Важна роля за успешната работа с Учебника на учи-
тели и ученици играят Пътеводителят и „легендата“ с 
условни знаци (вж. на с. 6 – 7 и на с. 8).

Пътеводителят предлага снимки на няколко страни-
ци от Учебника с линии, които насочват към пояснител-
ни карета. В тях е разположено кратко представяне 
на същността и функциите на учебната информация 
от съответните части на страниците. 

Подробното представяне на условните знаци дава 
възможност учители, ученици и родители да се запоз-
наят с особеностите на семиотичната парадигма в 
Учебника. Знаците стоят в началото на текстове, ана-
лизи, въпроси, задачи, таблици и пр. Те дават предста-
ва за конкретното учебно съдържание, разположено на 
определено място в урочната разработка. Такива зна-
ци са следните:

а) – знак за четене и извличане на информация от 
текст;

б)  – знак за дискусия;

в)  – знак за нови знания;

г)  – знак за речник с непознати думи;

д)  – знак за определение;

е) [...] – знак за съкращаване на текст;

ж) 1.  – знак за номер на задача;

з)  – знак за задача с повишена трудност;

и)  – знак за работа по групи;

к)  – знак за изследователска задача;

л)  – знак за творческа задача;

м)  – знак за проверка, оценка и самоо-

ценка;

н)  – знак за проверка и оценка (Вариант 1, Ва-

риант 2).
В съдържателно отношение предвиденият в Про-

грамата учебен материал е разпределен в Учебника в 
четири раздела: 

• I раздел: Начален преговор;
• II раздел: Норми на българския книжовен език;
• III раздел: Възприемане и създаване на тексто ве;
• IV раздел: Годишен преговор.
Във всеки раздел в зависимост от заложените в 

Програмата теми и свързаните с тях очаквани резул-



8

тати от обучението и нови понятия са предложени 
различен брой урочни статии (разработки на уроци) 
например: в първия раздел – една разработка (за нача-
лен преговор); във втория раздел – шест разработки 
(за нови знания; за упражнение; за преговор, за обобще-
ние, за контрол и оценка) и т.н. 

Новият раздел започва винаги на нечетна страница, 
на която в синтезирана форма се представят основни 
моменти от учебното съдържание, разположено в по-
редица 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 специ-
фични проблеми, които ще са в основата на предсто-
ящия учебен период например: 

Във втория раздел на учебника се предлагат сведения 
за нормите на книжовния български език. Ще се запознае-
те с особеностите на:

• правоговорната книжовна норма;
• правописната книжовна норма;
• граматичните книжовни норми;
• пунктуационната книжовна норма;
• лексикалната книжовна норма.      (с. 21)

Урочните разработки в Учебника започват на 
четна страница и са разположени на няколко пос-
ледователни разтвора, а сведенията върху разтвори-
те са структурирани еднотипно. Това е предпостав-
ка учители и ученици бързо и лесно да се ориентират 
в информацията и безпроблемно да откриват необхо-
димите им езикови факти, особености и закономер-
ности, 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 ко-
лона са разположени текстове, лингвистични анализи, 
езикови примери, схеми, таблици, правила, упражне-
ния. В тясната колона са представени целите на уро-
ка, непознати думи и изрази, определения на лингвис-
тични понятия, също така има снимки на автори на 
текстове и др.

22

Предстои да се запознаете със 
същността на правоговорната 
книжовна норма. Ще се научите 
как да спазвате тази норма, да 
избягвате и да редактирате 
правоговорни грешки.

 Когато футболът  
 стана цар Футбол

Свикнали сме да казваме, че спортът не е само фут-
бол, какво ни занимавате само с този футбол. Футбо-
лът обаче не е само спорт, не е само игра, а нещо много 
повече. И доказателството за това се крие в събитие, 
случило се в началото на ХХ век. Тогава, на Коледа 1914 
година, футболът се превръща в [...] социален феномен. 
Тогава тази игра прекрачва всички граници. Границата 
между игра, спорт и социален феномен, граница, поста-
вена в мис ленето на хората, граница между държавите, 
между две враждуващи сили, граница между два окопа, и 
то по време на най-жестоката война. Прекрачва всички 
граници и обединява.

Вече сте се сетили, че става въпрос за една вълнува-
ща история от Първата световна война. На български 
събитието е познато като „Мачa на окопите“, в стра-
ните, от които са главните действащи лица, го наричат 
просто „Коледното примирие“. Действието се развива на 
Западния фронт и по-точно край днешния белгийски град 
Ипер. От началото на войната са изминали няколко ме-
сеца, почти пет, но до този момент те са си били цяла 
вечност и никой не е предполагал, че тя ще продължи още 
четири години. [...] Първата зима от началото на първа-
та подобна война вече е настъпила, а с нея са започнали 
и множество проблеми – дъждове и снегове мъчели вой-
ниците, които все по-често падали в капана на различни 
болести вследствие на студа. Край въпросния град Ипер 

НОРМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ 
КНИЖОВЕН ЕЗИК. ПРАВОГОВОРНА НОРМА

 Кога и къде се случва описаната в текста история?
 Защо германските и британските войници решават да прекъс-

нат военните действия по време на Първата световна война?
 Как воюващите вражески сили отпразнуват посрещането на Ко-

леда в края на декември 1914 г.?
 Кое дава основание на много хора по света да вярват, че футбо-

лът е велика игра?
 Според автора на текста футболът не е само игра, а „нещо мно-

го повече“. Съгласни ли сте с това твърдение? Обосновете се.
 Кои други спортове освен футбола имат „царствени“ прозви-

ща? Потърсете информация в интернет. Запознайте съучени-
ците си с прочетеното.

23

се сражават германци и британци, като от началото на 
месеца сраженията са особено ожесточени. Изведнъж на 
Бъдни вечер коледен дух обзема окопите.

Германските войници започват да се готвят за праз-
ник. В един глас запяват „Тиха нощ, свята нощ“ или как-
то е на немски Stille nacht. От отсрещния окоп британци-
те отвръщат с коледни песни на английски език.

„В късния следобед германците започнаха да се весе-
лят, да пеят, да ни викат. Казаха на английски, че ако ние 
не стреляме, те също няма да стрелят. Запалиха огън 
извън окопа си, седнаха около него и започнаха да си пра-
вят концерт“, пише в писмо до близките си един от при-
състващите – британският сержант Бърнард Дж. Брукс.

На следващия ден, на Коледа, дошло и първото при-
мирие по време на тази унищожителна война. Макар и 
неофициално само между една малка част от воюващите.

„Случи се нещо невероятно. Тази сутрин един германец 
се провикна, че искат един ден мир. След което с голяма 
предпазливост един от нашите хора се надигна над пара-
пета и видя как един германец прави същото“, написал до 
съпругата си британският генерал Уолтър Конгрейв.

И така лека-полека всички се престрашили и излезли в 
ничията земя между окопите. Разменили си подаръци [...], 
пийнали по едно, а апогеят на примирието бил... футболен 
мач. Нямало как – съперничеството трябвало да продъл-
жи, но в доста по-миролюбив вариант. [...]

Двата отбора били бързо сформирани. Едва ли им било 
трудно, все пак на фронта е имало и доста професио-
нални футболисти, а в британската армия имало дори и 
футболен батальон.

Така си го спомня и германецът Йоханес Нийман.
„Изведнъж един от британците, един шотландец, из-

вади топка и след няколко минути мачът вече бе започ-
нал. Те направиха вратата си, използвайки две странни 
шапки, ние последвахме примера им и направихме също-
то. Не беше лесно да играем на заледена земя, но това 
не можеше да ни спре. Придържахме се към правилата 
на играта, макар че мачът продължи само един час, а и 
нямахме съдия.“

Двубоят завършил 3:2 за германците. Така пише Ний-
ман, така пише и в писмата на други войници [...]. Е, има 
и други информации, които дават победата на англича-
ните. Това обаче едва ли има значение. На следващия ден 
военните действия се подновили, но макар и само за ден 
се случило едно коледно чудо, макар и за ден кръвопроли-
тията спрели, а посредник в това чудо бил футболът. 
Затова без капка съмнение можем да кажем, че на този 
ден футболът е заслужил прозвището си „цар“.

Из интернет

ПИСАТЕЛИ ЗА ФУТБОЛА

 Всичко, което със сигур-
ност знам за морала и 
задълженията, дължа на 
футбола. – Албер Камю 

 5 дни труд, както се казва 
в Библията. Седмият е за 
Бог. Шестият е за футбо-
ла. – Антъни Бърджес

 Самият живот е футбо-
лен мач. – Уолтър Скот

 Вратарят е самотният 
орел, мистериозният чо-
век, последният защит-
ник. – Владимир Набоков

 

В началото на всяка урочна статия има кратко 
представяне на целите на конкретния урок например:

Предстои да се запознаете със същността на право-
говорната книжовна норма. Ще се научите как да спазва-
те тази норма, да избягвате и да редактирате правого-
ворни грешки. (с. 22)

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. Откъсите от 
художествени творби и текстовете с разнообразна 
практическа информация са подбрани така, че да от-
говарят на потребнос тите, възможностите и инте-
ресите на десеток ласниците. 

Текстовете, въведени със знак за четене и извличане 
на информация от текст, са разнообразни по темати-
ка. Те имат няколко функции. Една от тях е да станат 
основа за усъвършенстване на умения и навици на де-
сетокласниците, свързани с четене и осмисляне на ин-
формацията в текстове. Образците 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 функцио-
налната грамотност на учениците. 

Функционалната грамотност на десетокласниците, 
реализирана чрез четенето (с разбиране) на текстове-
те от Учебника, е концепт, който се изгражда от раз-
лични 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 10. 
клас, е необходимо в обучението акцентът да се по-
стави върху четенето на текстовете от тематич-
ната парадигма на Учебника с оглед на възможността 
да се работи ефективно върху следните по-важни про-
цеси:

• разбиране на информацията – ученикът открива 
смисъла на текста при четене както на равни-
щето на отделни думи и изрази с техните бук-
вални 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 – интелекту-
ален и/или практически; превръща тази инфор-
мация в елемент от своето поз нание във връзка 
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с конкретната проблематика; трансформира 
смисли от информацията, като ги оформя в ново 
знание; тълкува и приписва оценка на информа-
цията от позицията на определени ценностни 
устои; изразява становище, доколко информаци-
ята е полезна с оглед решаването на конкретна 
задача и пр.;

• използване (т.е. прилагане) на информацията –  
ученикът си служи с информацията, ексцерпира-
на от текста, при разрешаване на проб лем, при 
изразяване на мнение, при участие в спор или в 
дискусия за постигане на конкретна прагматич-
на цел.

С цел да се постигне по-добра рецепция на смисли-
те, вложени в подбраните текстове, в тясната коло-
на на първата страница от всяка урочна статия (вля-
во от текста) има речник на непознати думи и изрази, 
употребени в текста, например:

добродèтел – положително нравствено качество

кòристен – прил. име 

кòрист – изгода, материална облага (с. 10) 

Под знак за дискусия са разположени въпроси към 
десетокласниците: за откриване и осмисляне на ин-
формацията от текстовете; за анализиране и тълку-
ване на информацията от текстовете; за оценяване 
и прилагане на информацията от текстовете напри-
мер:

• Какво означава човек да проявява учтивост при 
общуване с други хора – непознати или познати?

• Съгласни ли сте с твърдението на Атанас Далчев, 
че ние не се раждаме учтиви, а се възпитаваме на 
учтивост? Обосновете се.

• Какви са възможните ползи за човек, който е нау-
чен да се държи учтиво с хората?

• Защо проявите на учтивост са едновременно и 
прояви на благородство?

• Какво означава изказаната от Еврипид мисъл, че 
„в учтивостта има и чар, и изгода“?

• Как вие се отнасяте към хора, които проявяват 
учтивост, и към хора, които са неучтиви при об-
щуване? Споделете свои впечатления със съучени-
ците си. (с. 10)

Въпросите насочват вниманието на десеток-
ласниците към идентифициране, възприемане, осмис-
ляне и репродуциране на конкретна информация от 
различни части на текстовете, в някои случаи те са 
насочени към трансформация на информация от тек-

стовете с цел тя да бъде използвана като основа за 
собствени разсъждения и изводи, свързани с житейски 
въпроси и проблеми. Въпросите към текстовете в 
Учебника имат предназначението да стимулират по-
знавателната активност на учениците, но също така 
и да засилят интереса им към факти, идеи и проблеми, 
които литературата и животът предлагат за анализ, 
осмисляне, разбиране, съпреживяване. 

Водещ принцип в работата с Учебника е всеки урок 
по български език в 10. клас да започва с дискусия върху 
смислите, които се съдържат в изходните текстове, 
и чак тогава да се търси корелацията между интерпре-
тираните смисли и езиковите средства, употребени 
за тяхното изразяване. Убеждението на авторите е, 
че приложението на такъв подход създава в оптимал-
на степен предпоставки обучението по български език 
да се превръща от обучение по нормативна грамати-
ка в обучение по словесност, в обучение по култура.

Предложените в Учебника текстове и въпросите 
за дискусия върху тях изпълняват и още една важна 
функция. Те осигуряват подходяща образователна сре-
да за работа върху развиване на функционалната гра-
мотност на подрастващите. Подготвят ги за успеш-
но 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 Про-
грамата във връзка с конкретната тема (заг лавието 
на урочната статия и респективно на урока) са раз-
положени след знака за нови знания върху един разтвор 
(четна и нечетна страница), а понякога и върху още 
една или няколко следващи страници. Това са сведения 
за:

• признаците на езиковите единици и на законо-
мерностите, обект на овладяване в конкретния 
урок – същност (семантика) и видове, структу-
ра и др.;

• алгоритмите на учебния лингвистичен анализ, 
приложен при осмисляне на езиковите единици 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 единици и закономерности.

За по-лесно възприемане и осмисляне на лингвистич-
ната информация от учениците сведенията в тази 
част на урочната статия са представени с помо-
щта на схеми, таблици и чертежи например: 
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анализ, редактиране и създаване на изрази (думи, изрече-
ния, текстове). Упражненията са подбрани и са подре-
дени така, че да градират познавателната дейност на 
десетокласниците по трудност, да създават оптимал-
ни условия осмислените теоретични сведения да бъдат 
системно и планомерно прилагани в речевата практика.

Сред предлаганите упражнения с особена важност 
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:

Обяснете значението, с което думата грешка се упо-
требява в текста „Човешко е да се греши“ (с. 28). По как-
во значението на думата се различава от значението є в 
езиковедския термин „правописна грешка“? (с. 32)

• упражнение с изследователска цел, чието предназ-
начение е да съдейства за развиване на уменията 
на десетокласниците сами да обогатяват знани-
ята и уменията си, да търсят и да откриват 
информация по интересуващи ги проблеми, като 
използват различни източници на информация – 
енциклопедии, речници, публикации в медиите и 
пр., например:

Какви правоговорни грешки откривате в речта на ваши 
съученици, роднини, приятели? Запишете три примера.

Обяснете причините за допускането на грешките. За-
пишете правилния изговор на сгрешените думи. (с. 27)

• упражнение за работа по групи, чието предназ-
начение е да бъде предпоставка учениците да 
се научат да работят в малки групи, като раз-
пределят задачите помежду си, всеки поема от-
говорност за изпълнението на някоя от тях и 
накрая излъчват говорител, който докладва об-
щото решение на задачата пред класа например:

Формулирайте граматичната норма, спазена при из-
граждането на следните изрази от текста:

1. група: диви гълъби, душна вълна, слънчеви лъчи; 
2. група: сънливата тишина, каменистото корито, 

напечената земя. (с. 38)
• творческо упражнение, чието предназначение 

е да подтикне учениците да създават тексто-
ве и така да съдейства за развиване и усъвър-
шенстване на техните речетворчес ки способ-
ности например:

Каква представа за градушката създава откъсът от 
поема на Пейо Яворов? Опишете природно бедствие, на 
което сте били свидетели. Изяснете пунктуационните 
особености на текста. (с. 45)

Всяка урочна разработка завършва с 5 тестови за-
дачи със структуриран отговор, предназначени за кон-
трол, оценка и самооценка на наученото по време на 
урока. За да могат успешно учениците да се самооценя-
ват, авторите предлагат три възможни знака, всеки 
от които отговаря на степента на усвоеност на учеб-
ния материал от конкретния ученик:

63

Припомнете си начините за редактиране на текст – чрез 
сък ращаване, добавяне, заместване, разместване.

Десетокласник е написал резюме на текста от с. 60. 
Нова европейска Стратегия за борба със пластмасовите 

отпадаци е приета от Европейската Комисия. Тя е пред-
назначена за борба срещу пластмасовите отпадаци, които 
вредят на околната среда, човека, моретата. Доказано е, 
че всяка година, европейците мятат 25 млрд тона пласт-
масови отпадаци. Други важни цели на Стратегията са: да 
се насърчи растежът и иновациите при производството и 
рециклирането на пластмасата, да се спре замърсяването на 
моретата, както в Европа, така и в целия свят.

В резюмето са допуснати различни грешки, които трябва да 
бъдат редактирани, за да се подобри качеството на текста.

Редактираме текст, когато:
 текстът не отговаря на 

поставената тема и на 
комуникативната задача;

 текстът не отговаря на 
изискванията на жанра; 

 са нарушени смисловото и 
езиковото единство (не-
точни логически връзки 
при изразяване на смисли; 
повторения на смислово 
равнище; грешки при из-
граждане на номинативни 
вериги);

 допуснати са отклонения 
от книжовните норми.

Вид на грешката Пример от текста Редактиран вариант

Отклонения от 
изискванията 
за създаване на 
резюме

Текстът отговаря в голяма 
степен на задачата, но не са 
откроени абзаци, съответстващи 
на абзаците в изходния текст: 
Доказано е, че всяка година, 
европейците изхвърлят 25 млрд 
тона пластмасови отпадаци. Други 
важни цели на Стратегията са: ...

Доказано е, че всяка година 
европейците изхвърлят 25 млн. тона 
пластмасови отпадъци. 

Други важни цели на       
стратегията са: ...

Фактологична 
грешка

25 млрд тона 25 млн. тона

Логическа грешка които вредят на околната среда, 
човека, моретата – моретата са 
част от околната среда

които вредят на околната среда и 
човека

Лексикална грешка европейците мятат 25 млн. тона 
– неуместна употреба на глагола 
„мятам“

европейците изхвърлят 25 млн. тона 

Граматична 
грешка

да се насърчи растежът и 
иновациите при производството 
– неправилно съгласуване на 
сказуемото с подлозите

да се насърчат растежът и 
иновациите при производството...

Правописна 
грешка

отпадаци;
Новата европейска Стратегия за 
борба със пластмасовите отпадаци 
е приета от Европейската 
Комисия...

отпадъци;
Новата европейска стратегия за 
борба с пластмасовите отпадъци е 
приета от Европейската комисия...

Пунктуационна 
грешка

... да се спре замърсяването на 
моретата, както в Европа, така и в 
целия свят.

... да се спре замърсяването на 
моретата както в Европа, така и в 
целия свят.

Представените под формата на определения 
признаци на овладяваните по време на урока езикови 
понятия и закономерности имат предназначението 
наученото да се концептуализира в съзнанието на 
учениците и така да бъде по-лесно осмислено, раз-
брано и запомнено. Това осмисляне и запомняне на 
най-важната част от информацията на страниците 
за нови знания се улеснява от следния факт. Всички 
определения на нови понятия и закономерности от 
лингвистичната парадигма са изведени в по-тясна-
та колона на страницата и винаги се намират на 
едно и също ниво с информацията, която представя 
разсъждения и разяснения върху същите проблеми:

24

Езикова норма:
 система от езикови пра-

вила, чието спазване е за-
дължително;

 осигурява единство, необ-
ходимо, за да може езикът 
да служи като средство за 
общуване.

Текстът на с. 22 е написан на български книжовен език. Когато 
четат текста, хората, владеещи езика, разбират идеите, зало-
жени от автора (да се обоснове разбирането, че футболът е не 
само спорт, но и нещо много повече, а именно социален феномен; да 
се докаже, че футболът може да играе роля на обединител между 
разделени, дори воюващи хора; да се защити истинността на изка-
заните тези, като се разкаже любопитна и поучителна история за 
футболен мач между враждуващи германци и британци в началото 
на Първата световна война и т.н.). Това се дължи на факта, че 
думите, използвани за изграждане на отделните изречения, имат 
значения, които са общи за всички. Възприемането и разбиране-
то на текста по един и същи начин се осъществява също така 
и посредством нормативността, която е важна особеност на 
българския книжовен език.

Припомнете си същността на езиковите норми.
Съвременният български книжовен език притежава система от 

езикови норми, чието спазване е задължително. Така се постига 
единство в начините на говорене и на писане за всички, които из-
ползват българския език като средство за комуникация. Нормите 
на книжовния език са кодифицирани. Те са представени в грамати-
ки и речници под формата на езикови правила.

Нормите се определят от спецификата на даден език, от осо-
беностите, които го отличават от други езици, от историчес-
ките процеси, свързани с развитието му. Нормите се променят 
бавно и това осигурява стабилност на езика. 

Не само книжовните езици имат свои езикови норми, но само 
нормите на книжовните езици са кодифицирани. 

Видове норми на съвременния български книжовен език:
 правоговорна норма;
 правописна норма;
 граматични норми;
 пунктуационна норма;
 лексикална норма.1

Една от нормите на съвременния български книжовен език е 
правоговорната норма.

Правоговорната норма се изгражда върху основата на произно-
сителни особености на различни български диалекти. През годи-
ните отделни диалектни изговорни варианти на думи се утвърж-
дават като общонационални и стават задължителни за устната 
книжовна реч.

Книжовният изговор на думите се отбелязва в правоговорен 
речник и в правописен речник.

Правоговорната култура на личността се реализира чрез уме-
нието да се спазват правоговорните правила. 

Нарушенията на правоговорните правила се определят като 
правоговорни грешки.

Кодификация:
 определяне, съгласуване, сис-

тематизиране на нормите 
на даден книжовен език;

 представяне на нормите 
на книжовния език в гра-
матики, речници и други 
източници на информация 
под формата на езикови 
правила.

1 Всяка от нормите на книжовния български език ще изучите в отделен урок.

Успешността на общува
нето в разнообразието от 
комуникативни ситуации до 
голяма степен зависи от от-
личното владеене на книжов-
ните норми на езика.

Правоговорна норма:
 норма на книжовния бъл-

гарски език;
 осигурява общоприет из-

говор на звукове и на съче-
тания от звукове в устна-
та реч;

 проявява се под формата 
на правоговорни правила.

Правоговорна грешка – от-
клонение от правоговорна-
та норма.

Маркираните със знак за упражнения страници, кои-
то следват страницата/страниците с теоретичните 
сведения по темата, съдържат поредица от дейности, 
в основа на които стоят операциите за разпознаване, 
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• знак с бял цвят си поставя ученик, който е решил 
правилно 5 тестови задачи, а значението на бе-
лия знак е: Справям се отлично!

• знак с оранжев цвят си поставя ученик, който е 
решил правилно 4 тестови задачи, а значението 
на оранжевия знак е: Мога и по-добре!

• знак с червен цвят си поставя ученик, който е 
решил правилно 3 или по-малко от 3 тестови за-
дачи, а значението на червения знак е: Трябва да 
положа още усилия!

В края на всеки раздел има обобщителни упражне-
ния, 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 обучението 
върху уроците от раздела. Приема се, че тестът е 
изпълнен успешно, ако учениците са решили правилно 
половината плюс още една от тестовите задачи.

Учебникът завършва с упражнения за годишен преговор, 
чиято функция е да подпомогне учениците чрез много 
практически дейности с езика да си припомнят по-ва-
жните моменти от учебното съдържание и да обогатят 
уменията си да използват нормативно българския език.

3.2. Особености на книгата за учителя към учебни-
ка по български език за 10. клас 

Книгата за учителя към учебника предлага:
• информация за съдържателните, структурните 

и функционалните особености на Учебника;
• примерно годишно разпределение на учебния ма-

териал по български език за 10. 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 профе-
сионално израстване.

3.3. Особености на комплекта работни листове 
към учебника по български език за 10. клас

Комплектът работни листове към Учебника е съо-
бразен с Програмата и затова може да бъде използван 
като учебно средство от всички десетокласници, т.е. 
без значение с кой вариант на учебник по български език 
за 10. клас те работят. 

Комплектът работни листове съдържа 12 теми, кои-
то отговарят на темите от Програмата. 

Всяка част от Комплекта включва упражнения и 
тест, разположени върху два листа, които при необ-
ходимост или желание могат да бъдат отделяни (къ-
сани) от книжното тяло за по-лесно използване напри-
мер при проверка и оценяване на изпълнението. 

Упражненията са за разпознаване, анализ, редак-
тиране и конструиране на изрази и могат да бъдат 
изпълнявани както по време на уроците, така и при 
подготовката на учениците в домашни условия.

 Комплектът работни листове не подменя Учебника. 
Той създава допълнителни условия за работа с ученици, 
които бързо се справят със задачите от Учебника. 

Авторите са се стремили да подберат такива тек-
стове и така да структурират задачите в Комплекта, 
че да са максимално полезни на учениците, а на учите-
лите – да спестят време и сили при подготовката и 
организацията на уроците.

3.4. Особености на електронния вариант на учеб-
ника по български език за 10. клас

Електронният вариант на Учебника е предназначен 
за работа в клас под непосредственото ръководство 
на учителя. Той е съставен от всички съдържателни 
елементи на Учебника и предлага допълнителни разяс-
нения, анализи, упражнения и тестови задачи, които са 
озвучени или анимирани с цел да привлекат внимание-
то на учениците и по-добре да ги мотивират за учеб-
на работа. Така чрез електронния вариант на Учебника 
традиционният езиков код за предаване на учебната 
информация се замени с визуален код, чиято специфика 
се състои в образното начало.

Електронният вариант на Учебника е информационно 
педагогическо средство, което съчетава повече от една 
медия, т.е. създава условия за конфигуриране на много-
мерна образователна среда за представяне на предвиде-
ната от Програмата за 10. клас учебна информация: 

• текстова информация: текстове с цел информи-
ране на учениците, упражнения за работа по прилагане 
на наученото, или ученически текстове, които елек-
тронната система помни, обработва, преобразува, 
редактира и т.н.; редактиране и саморедактиране, 
проверка и оценка на езиковата култура;

• графики (неподвижни илюстрации) – таблици, 
схеми, картини и други статични изображения, кои-
то се използват с информативна или конструктивна 
функция;

• интерактивност – възможност десетокласни-
кът 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 она-
гледяват проблеми от фонетиката и правоговора на 
българския книжовен език; 

• анимация и видео – записани комуникативни си-
туации, които създават импулси у учениците да ана-
лизират речеви ситуации или да създават текстове, 
подходящи за конкретни социални контексти.

Чрез използването на електронния вариант на Учеб-
ника се прилага на практика дидактическият принцип 
нагледност в обучението по български език, съдейства 
се за формиране на предметно ориентирано съзнание 
у учениците, стимулира се тяхната познавателна ак-
тивност, улесняват се процесите на осмислянето и на 
запомнянето на учебната информация.

Работата с електронния вариант на Учебника не 
трябва да е самоцелна. Необходимо е използването 
му по време на урока по български език да се съче-
тава функционално с традиционните средства на 
обучение.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА   ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

 •  Развиване на уменията на учениците да търсят, 
да извличат, да обработват и да използват ин-
формация от различни информационни източни-
ци за решаване на комуникативни задачи, както 
и на уменията за представяне на различни видо-
ве информация по зададени параметри.

 •  Познаване и прилагане на книжовните езикови 
норми.

 •  Придобиване на умения за сравняване и за анали-
зиране на различни проблеми при участие в диску-
сия, на умения за създаване на устни и на писмени 
текстове.

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 ком-

петентности 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 изразяване 

чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за 

здравословен начин на живот и спорт

Област на  
компетентност

Знания, умения и отношения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социокултурни 
компетентности

В резултат на обучението ученикът: 
Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, 
научен, официално-делови, публицистичен).

Х Х Х

Разбира отношението между речево поведение и особеностите на кон-
кретната комуникативна ситуация.

Х Х Х

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. Х Х

Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информа-
ционни източници за решаване на комуникативни задачи.

Х Х Х Х

Представя различни видове информация по зададени параметри. Х Х Х Х

Езикови  
компетентности

Познава и прилага книжовните езикови норми.
Х Х

Открива и редактира стилово-езикови грешки. Х Х
Задълбочава знанията си за лексикални и за граматични особенос ти на 
книжовния български език.

Х Х

Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните 
функционални стилове.

Х Х Х

Комуникативни 
компетентности

Слушане
Сравнява и анализира различни проблеми при участие в диалог и в диску-
сия.

Х Х

Четене
Сравнява и анализира проблеми в текстове от различни функционални 
стилове.

Х Х Х

Говорене
Спазва нормите на книжовния изговор. Х Х
Подготвя и представя публично изказване по различни проблеми –  
по морален проблем, по житейски проблем, по граждански проблем.

Х Х Х Х

Писане
Спазва книжовните езикови норми. Х Х
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА X КЛАС КОМПОНЕНТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по български език в X клас разширява и 
допълва знанията, уменията и отношенията, свърза-
ни със системата на съвременния български книжовен 
език и с изграждането на комуникативните компе-
тентности на учениците.

С оглед на развиването на социокултурните компе-
тентности програмата предвижда усъвършенстване 
на умения за търсене, извличане, обработване и из-
ползване на информация от различни информационни 
източници за решаване на комуникативна задача и раз-
виване на умения за възприемане, анализ и редактира-
не на текст.

По отношение на развиването на езиковите компе-
тентности са включени теми, насочени към познава-
нето и прилагането на книжовните езикови норми на 
съвременния български книжовен език.

Във връзка с развиването на комуникативните ком-
петентности в устното и в писменото общуване в 
учебната програма е предвидено развиване на умения 
за публично изказване по граждански проб лем, както и 
на умения за създаване на аргументативен текст – есе 
по граждански проблем.

Област на  
компетентност

Знания, умения и отношения 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Комуникативни 
компетентности

Създава в писмена форма:
– електронно писмо
– резюме на научен текст
– резюме на медиен текст
– заявление
– делово писмо
– CV
– есе по морален проблем
– есе по граждански проблем

Х Х Х Х

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА  
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разграничава видовете функционални стилове.
Разбира отношението между речевото поведение и конкретната комуникативна ситуация. Оце-
нява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.
Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници за реша-
ване на комуникативни задачи.
Представя различни видове информация по зададени параметри.

ЕЗИКОВИ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Познава и прилага книжовните езикови норми.
Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните функционални стилове. 
Открива и редактира стилово-езикови грешки.

КОМУНИКАТИВНИ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ

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

Говорене
Спазва правоговорната норма.
Подготвя и представя публично изказване по граждански проблем.
Писане
Спазва книжовните езикови норми. Създава следния писмен текст:
– есе по граждански проблем
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Норми на съвремен ния 
български книжовен език. 
Правоговорна норма

Разбира същността на нормите на съвременния български книжовен 
език. Познава правоговорната норма.
Прилага правоговорната норма в устната реч. Открива, коментира и 
редактира правоговорни грешки.

правоговорна 
норма

2. Правописна норма Познава правописната норма.
Прилага правописната норма в писмената реч. Открива и редактира 
правописни грешки.

правописна 
норма

3. Граматични норми Познава спецификата на граматичните норми на морфологично и на 
синтактично равнище.
Прилага граматичните норми в писмената и в устната реч. Открива и 
редактира граматични грешки.

граматична норма

4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма.
Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редак-
тира пунктуационни грешки.

пунктуационна 
норма

5. Лексикална норма Познава лексикалната норма.
Прилага лексикалната норма в писмената и устната реч. Открива и 
редактира лексикални грешки.

лексикална норма

6. Възприемане, анализ и 
редактиране на чужд и 
на собствен текст (ези-
ков практикум)

Определя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст. 
Извлича и анализира смисли от текст.
Анализира структурни и композиционни части на текст. Открива, ана-
лизира и редактира грешки в текст.

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Публично 
изказване по 
граждански 
проблем

Познава особеностите на публичното изказване.
Подготвя публично изказване по граждански проблем, като се съобразява със ситуа-
цията на общуване.
Произнася публично изказване по граждански проблем с подходяща интонация. Оценя-
ва идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.
Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни из-
точници за решаване на комуникативни задачи.
Представя различни видове информация по зададени параметри. Прилага правого-
ворната норма.
Използва уместно неезикови средства (мимики, поглед, поза, жестове).

Есе по граждан-
ски проблем

Познава особеностите на есето.
Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. Създава есе по граждански 
проблем.
Прилага книжовните езикови норми.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 
18 часа върху следните теми:
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в X клас е 108 часа – 54 
часа за български език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 54 часа за литера-
тура (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности).

Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в X клас е 3 часа – 1,5 
часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и 1,5 часа за литера-
тура (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности)

Препоръчително разпределение на часовете в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

За нови знания 38%

За упражнения 39%

За преговор 6%

За обобщение 6%

За контролни и за класни работи 11%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени 
изпитвания

60%

Оценки от контролни работи и от класни 
работи

20%

Оценки от други участия (работа в часове-
те, изпълнение на домашни работи, работа 
в групи и др.)

20%
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови 
компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване 
на чужди езици

Участие в публични изказвания по граждански проблем, свързан с културното многообразие, като 
основа за развиване на интереса към междукултурното общуване и към чуждите езици.

Дигитална  
компетен тност

Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни из-
точници (речници, енциклопедии, бази данни) за изпълнение на конкретна комуникативна задача.
Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна комуника-
тивна задача.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствени-
те силни и слаби страни, на собствения стил на учене.

Социални и  
граждански  
компетентности

Общуване в различни среди чрез демонстриране на толерантност и чрез изграждане на взаимно 
доверие.
Общуване чрез изразяване и разбиране на различни гледни точки.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС

В Програмата за 10. клас се предвиждат 54 часа за 
български език (от които 18 часа за развиване на кому-
никативните компетентности). 

Седмичният брой часове за изучаване на учебния 
предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 10. клас е 3 
часа – 1,5 часа за български език (от които 0,5 час за 
развиване на комуникативните компетентности) и 
1,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване 
на комуникативните компетентности).  

Препоръчително разпределение на часовете в ком-
понента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:  

За нови знания 38% 

За упражнения 39% 

За преговор 6%

За обобщение 6% 

За контрол и оценка 11% 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Език. Книжовен език. Стилове на книжовния език 
(Начален преговор) – 2 ч.

Входно равнище (тест) – 1 ч.

Норми на съвременния български книжовен език. Пра-
воговорна норма – 2 ч. НЗ  / 2 ч. У

Правописна норма – 2 ч. НЗ / 2 ч. У

Граматични норми – 3 ч. НЗ / 2 ч. У

Пунктуационна норма – 3 ч. НЗ / 2 ч. У

Лексикална норма – 2 ч. НЗ / 2 ч. У

Обобщителни упражнения (Норми на книжовния 
език) – 2 ч.

Контролна работа  (тест) – 2 ч. 

Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на 
собствен текст (езиков практикум) – 2 ч. У

Публично изказване по граждански проблем (развива-
не на КУ) – 8 ч.

Есе по граждански проблем (развиване на КУ) – 8 ч.

Обобщителни упражнения (Публично изказване, есе 
по граждански проблем) – 2 ч.

Контролна работа (тест) – 1 ч.

Упражнения за годишен преговор – 2 ч.

Изходно равнище (тест) – 1 ч. 
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Примерно годишно тематично разпределение  
по български език за 10. клас

36 учебни седмици

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

1 – 2 1 Език. Книжовен език. 
Стилове на книжов-
ния език (Начален 
преговор)

преговор Актуализиране на знания и на 
умения, придобити в 9. клас.

Беседа – актуализи-
ране на знания и на 
умения от 9. клас

3 2 Входно равнище контрол и 
оценка

Установяване на входното 
равнище на учениците.

Тест за установяване 
на входното равнище

4 2 Норми на съвремен-
ния български книжо-
вен език 

нови знания Разбира същността на норми-
те на съвременния български 
книжовен език.

Беседа
Нагледни методи
Лингвистичен анализ

5 3 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Познава особеностите на 
публичното изказване.

Беседа 
Актуализиране на 
знания за публичното 
изказване, овладени в 
9. клас
Работа с текст

6 4 Правоговорна норма нови знания Познава правоговорната нор-
ма. Прилага правоговорната 
норма в устната реч. Откри-
ва, коментира и редактира 
правоговорни грешки.

Нагледни методи 
Лингвистичен анализ
Систематизиране на 
учебна информация в 
таблици и схеми

7 4 Норми на съвремен-
ния български книжо-
вен език. Правоговор-
на норма

упражнение Прилага правоговорната 
норма в устната реч. Откри-
ва, коментира и редак тира 
правоговорни грешки.

Демонстрация
Работа с учебник

 

8 5 Норми на съвремен-
ния български книжо-
вен език. Правоговор-
на норма

упражнение Прилага правоговорната 
норма в устната реч. Откри-
ва, коментира и редак тира 
правоговорни грешки.

Самостоятелна 
работа (откриване, 
анализиране и отстра-
няване на правоговор-
ни грешки)

9 6 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Подготвя публично изказване 
по граждански проблем, като 
се съобразява със ситуацията 
на общуване.

Актуализиране на зна-
ния за комуникатив-
ната ситуация чрез 
дискусия
Ролева игра
ИКТ

10 6 Правописна норма нови знания Познава правописната норма.  
Прилага правописната норма 
в писмената реч. Открива и 
редактира правописни грешки.

Нагледни методи
Дискусия
Самостоятелна ра-
бота

11 7 Правописна норма нови знания Познава правописната норма.  
Прилага правописната норма 
в писмената реч. Открива и 
редактира правописни грешки.

Лингвистичен анализ 
Систематизация на 
учебна информация



18

№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

12 8 Публично изказване 
по граждански проб-
лем 

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Оценява идеи, тези и аргу-
менти съобразно своя опит. 
Търси, извлича, обработва и 
използва информация от раз-
лични информационни източ-
ници за решаване на комуни-
кативни задачи. Представя 
различни видове информация 
по зададени параметри.

Самостоятелна ра-
бота
Ролева игра
Интерактивни ме-
тоди

13 8 Правописна норма упражнение Прилага правописната норма 
в писмената реч. Открива и 
редактира правописни греш-
ки.

Самостоятелна рабо-
та (анализ и редакти-
ране на правописни 
грешки) 

14 9 Правописна норма упражнение Прилага правописната норма 
в писмената реч. Открива и 
редактира правописни греш-
ки.

Самостоятелна рабо-
та (анализ и редакти-
ране на правописни 
грешки)
Работа в групи

15 10 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Търси, извлича, обработва, 
съпоставя и използва науч-
на информация от различни 
информационни източници 
при изпълнение на определена  
комуникативна задача.

ИКТ
Работа с електронно 
базирани източници 
на информация по 
определен проблем

16 10 Граматични норми нови знания Познава спецификата на гра-
матичните норми на мор-
фологично и на синтактично 
равнище. 

Беседа
Работа с текст
Обяснение

17 11 Граматични норми нови знания Прилага граматичните норми 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира грама-
тични грешки.

Беседа
Обяснение
Лингвистичен анализ

18 12 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Произнася  публично изказва-
не  по  граждански  проблем  с  
подходяща  интонация. Прила-
га правоговорната норма.

Интерактивни мето-
ди
Метод „казус“

19 12 Граматични норми нови знания Прилага граматичните норми 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира грама-
тични грешки.

Лингвистичен анализ
Работа с електронно 
базирани ресурси

20 13 Граматични норми упражнение Прилага граматичните норми 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира грама-
тични грешки.

Лингвистичен анализ
Работа с електронно 
базирани ресурси
Самостоятелна ра-
бота

21 14 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Произнася  публично изказва-
не  по  граждански  проблем  с  
подходяща  интонация. Прила-
га правоговорната норма.

Работа с електронно 
базирани ресурси (биб-
лиотеки, бази данни).
Изследователски ме-
тоди
Работа по проект
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№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

22 14 Граматични норми упражнение Прилага граматичните норми 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира грама-
тични грешки.

Лингвистичен анализ
Работа с електронно 
базирани ресурси
Самостоятелна ра-
бота

23 15 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Произнася публично изказване 
по граждански проблем, като 
използва уместно неезикови 
средства (мимики, поглед, 
поза, жестове).

Ролева игра
Симулация

24 16 Пунктуационна 
норма

нови знания Познава пунктуационната 
норма. Прилага пунктуацион-
ната норма в писмената реч. 
Открива и редактира пункту-
ационни грешки.

Беседа
Самостоятелна ра-
бота
Работа с текст

25 16 Пунктуационна 
норма

нови знания Познава пунктуационната 
норма. Прилага пунктуацион-
ната норма в писмената реч. 
Открива и редактира пункту-
ационни грешки.

Лингвистичен анализ
Работа с грешки

26 17 Контролна работа контрол и 
оценка

 Методи за контрол 
и оценка на знания и 
умения
Тест 

27 17 Контролна работа контрол и 
оценка

Методи за контрол 
и оценка на знания и 
умения
Тест

28 18 Публично изказване 
по граждански проб-
лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Произнася публично изказване 
по граждански проблем, като 
използва уместно неезикови 
средства (мимики, поглед, 
поза, жестове).

Ролева игра
Симулация
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№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

29 19 Пунктуационна 
норма

нови знания Познава пунктуационната 
норма. Прилага пунктуацион-
ната норма в писмената реч. 
Открива и редактира пункту-
ационни грешки.

Упражнения за лингвис-
тичен анализ и редак-
тиране на грешки

30 19 Пунктуационна 
норма

упражнение Прилага пунктуационната 
норма в писмената реч. От-
крива и редактира пунктуа-
ционни грешки.

Упражнения за линг-
вистичен анализ и ре-
дактиране на грешки 
в чужд и в собствен 
текст
Изследователски ме-
тоди

31 20 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Познава особеностите на 
есето. Оценява идеи, тези 
и аргументи съобразно своя 
опит. 

Беседа за актуализира-
не на знания за есето 
като аргументативен 
текст
Дискурсен анализ

32 21 Пунктуационна 
норма

упражнение Прилага пунктуационната 
норма в писмената реч. От-
крива и редактира пунктуа-
ционни грешки.

Упражнения за лингвис-
тичен анализ и редак-
тиране на грешки

33 21 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Познава особеностите на 
есето. Оценява идеи, тези 
и аргументи съобразно своя 
опит.

Работа с електронно 
базирани източници 
на информация
Дискусия

34 22 Лексикална норма нови знания Познава лексикалната норма. 
Прилага лексикалната норма 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира лекси-
кални грешки.

Лингвистичен анализ
Дискурсен анализ 
 

35 23 Лексикална норма нови знания Познава лексикалната норма. 
Прилага лексикалната норма 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редактира лекси-
кални грешки.

Обобщаване и сис-
тематизиране на линг-
вистична информация

36 24 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.

Интерактивни мето-
ди 
Работа по групи

37 25 Лексикална норма упражнение Прилага лексикалната норма 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редак тира лекси-
кални грешки.

Упражнения за анализ и 
редактиране

38 25 Лексикална норма упражнение  Прилага лексикалната норма 
в писмената и в устната реч. 
Открива и редак тира лекси-
кални грешки.

Упражнения за анализ и 
редактиране
Самостоятелна ра-
бота

39 26 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.

Дискурсен анализ

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
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№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

40 27 Норми на българския 
книжовен език  
(Обобщителни  
упражнения)

обобщение Затвърждаване на знанията за 
нормите на българския книжо-
вен език.

Обобщаване и затвър-
ждаване на знанията 
за нормите на българ-
ския книжовен език
Самостоятелна ра-
бота
Работа по групи

41 27 Норми на българския 
книжовен език  
(Обобщителни  
упражнения)

обобщение Затвърждаване на знанията за 
нормите на българския книжо-
вен език.

Обобщаване и зат-
върждаване на знани-
ята за нормите на 
българския книжовен 
език и на уменията за 
работа с грешки
Самостоятелна ра-
бота
Работа по групи

42 28 Контролна работа Контрол и 
оценка

Методи за контрол и 
оценка

43 29 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.

Самостоятелна ра-
бота

44 29 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.

Самостоятелна ра-
бота

45 30 Възприемане, анализ 
и редактиране на 
чужд и на собствен 
текст (езиков прак-
тикум)

упражнение Определя темата, микротеми-
те, ключовите думи и изрази 
на текст. Извлича и анализира 
смисли от текст. Анализира 
структурни и композиционни 
части на текст. 

Анализ и оценка на 
смислите в текст

46 31 Възприемане, анализ 
и редактиране на 
чужд и на собствен 
текст (езиков прак-
тикум)

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

Упражнения за анализ и 
редактиране на греш-
ки в текст

47 31 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.
Редактира текст на есе по 
граждански проблем.

Самостоятелна ра-
бота 
Упражнения за редак-
тиране и преобразу-
ване 
Работа в групи
Казус
ИКТ

48 32 Есе по граждански 
проб лем

развиване 
на комуни-
кативни 
умения

Създава есе по граждански 
проблем. Прилага книжовните 
езикови норми.

Самостоятелна ра-
бота 
Упражнения за редак-
тиране и преобразу-
ване 

49 33 Обобщителни упраж-
нения (Възприемане и 
създаване на тексто-
ве)

обобщение Затвърждава знания за тек-
стовете
„публично изказване по граж-
дански проб лем“ и „есе по 
граждански проблем“.

Активни методи 
Изследвателски ме-
тоди
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№  
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на  
урочна единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати  
от обучението

Методи и форми  
на оценяване по 

 теми и/или раздели
Забележка

50 33 Обобщителни упраж-
нения (Възприемане и 
създаване на тексто-
ве)

обобщение Затвърждава знания за тек-
стовете „публично изказване 
по граждански проб лем“ и  
„есе по граждански проблем“.

Систематизиране и 
затвърждаване на 
знания за  текстовете 
„публично изказване по 
граждански проблем“ 
и „есе по граждански 
проблем“

51 34 Контролна работа контрол и 
оценка

Писмени методи за 
контрол и оценка на 
знания и умения

52 35 Годишен преговор преговор Самостоятелна ра-
бота
Работи по групи

53 36 Годишен преговор преговор Самостоятелна 
работа (упражнения 
за лингвистичен и 
дискурсен анализ)
Работи по групи

54 36 Изходно равнище контрол и 
оценка

Тест за определяне на 
изходното равнище
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ВТОРА ЧАСТ

Насоки за практическа дейност

Първият раздел в Учебника се състои от една урочна 
разработка – „Език. Книжовен език. Стилове на книжо-
вния език (Начален преговор)“. Той съдържа и два вари-
анта на задачи за входно равнище. За преподаването 
на проблематиката по темата от учебното съдържа-
ние в 10. клас „Език. Книжовен език. Стилове на книжо-
вния език (Начален преговор)“ в примерното годишно 
разпределение се предлагат 2 часа.

В началото на работата се предвижда да се отдели 
достатъчно време, за да могат учениците да разгле-
дат новия учебник по български език за 10. клас и да се 
запознаят с неговото съдържание, да вникнат в струк-
турата му, да научат какво означават използваните ус-
ловни знаци.

Образователни цели:
 • да се актуализират знания, овладявани чрез обу-

чението по български език в периода 8. – 9. клас; 
такива са знанията, свързани с понятията език, 
книжовен език и стилове на книжовния език, както 
и най-съществените признаци на тези понятия;

 • да се актуализират умения за анализ на езикови 
факти и на стилистични особености на кон-
кретни текстове; 

 • да се дискутира върху информация, отнасяща се 
до учтивостта при общуването между хората; 
като се използват идеи от текста на Атанас 
Далчев, да се обоснове необходимостта мла-
дите хора да проявяват уважение към другите 
хора и да използват езика за постигане на взаим-
но разбирателство.

Нови понятия: 
няма

Специфика на работата с въвеждащия текст
Текстът „Учтивостта“ дава информация, която 

може да стане център на разговор за използването на 
езика при общуване както между познати, така и меж-
ду непознати хора. В хода на дискусията се засягат въ-
проси, свързани с учтивостта като човешко качест-
во, с което хората не се раждат, а което се възпитава 
у човека. Обръща се внимание на факта, че учтивият 
човек е благороден и всички го харесват, защото учти-
вото поведение е проява както на образованост, така 
и на човешка доброта.

План на урока
 • Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 

текст.
 • Преговор на основни понятия, изучавани до 10. 

клас:

 –  речево общуване; успешност на речевото об-
щуване; 
 –  съвременен български книжовен език;
 –  понятие за функционален стил;
 –  видове функционални стилове на българския 

книжовен език.
 • Практическа работа с различните функционални 

стилове на българския книжовен език – изпълне-
ние на упражненията и решаване на тестовите 
задачи след припомняне на те оретичните сведе-
ния в урочната статия.

Методически указания за работа
Работата в урока по актуализация на вече изучени 

в периода 8. – 9. клас знания и умения може да бъде ор-
ганизирана с помощта на различни подходи например:

 • индуктивен – дават се конкретни примери за 
понятията език, книжовен език, стилове на книжо-
вния език; правят се изводи за лингвистичната 
същност на съответните понятия; разсъждава 
се върху ролята на тези лингвистични понятия 
като изходни позиции за обогатяване на комуни-
кативната компетентност на десетокласници-
те;

 • дедуктивен – концептуализират се признаци-
те на посочените при първия подход понятия; 
формулират се закономерностите, от които 
се определят отношенията между понятията; 
осмислените признаци и отношения се илюстри-
рат с конкретни примери при анализ на стилови 
особености на различни по тема, структура и 
стилистични характеристики текстове.

Кой подход ще бъде предпочетен, зависи от вида 
на училището, от особеностите на класа и от лич-
ните предпочитания на преподавателя. Работата 
продължава с практически занимания върху езика по-
средством изпълнение на упражненията. 

Отговори на упражненията
1. Тема на текста: Учтивостта в човешките отно-

шения
Микротеми на текста: Как постъпва при общуване 

учтивият човек?
 Защо трябва да сме учтиви както с непознати, така 

и с познати хора?
Какво е отношението между учтивостта и други чо-

вешки качества като добротата, щедростта и пр.?
Какво печелят хората, които са учтиви в отношени-

ята си към другите?
Защо трябва да проявяваме учтивост и към враго-

вете си?
Каква е разликата между учтивостта и угодничест-

вото?

ЕЗИК. КНИЖОВЕН ЕЗИК. СТИЛОВЕ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК (Начален преговор)
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Ключови думи: учтивост, възпитание, добродетел, 
култура.

2. Информация за конкретни ползи от учтивото 
речево поведение е разположена в петия абзац на те-
кста.

Информация за това, че учтивостта трябва да се 
проявява към всички хора, е разположена в третия аб-
зац на текста.

Информация за отношението между учтивост и 
угодничество е разположена в седмия абзац на текста.

Информация за отношението между учтивостта 
и щедростта е разположена в четвъртия абзац на те-
кста.

3. Задачата е за фонетичен анализ на думи по избор 
от текста например: гарата – състои се от три глас-
ни звука (а, а, а) и от три съгласни звука (г, р, т). Няма 
разлика между броя на звуковете и броя на буквите в 
думата.

4. Задачата е за морфемен анализ на думи по избор 
от текста. Целта е думите да се разделят на мор-
феми и да се определи видът на всяка от тях напри-
мер: родителите – род (корен), и (наставка), тел (на-
ставка), и (окончание), те (определителен член).

5. досег – допир, съприкосновение; същ. име, мъжки 
род единствено число, нечленувано;

пристигате – идвам, достигам местоназначение-
то си; глагол, сег. време, 3 лице множествено число; 3. 
спрежение, деятелен залог;

чужда – която принадлежи на друг; прил. име, женски 
род единствено число, нечленувано;

първия – който е пред или преди други по място или 
по време; числително редно име, членувано.

6. им – в текста „Учтивостта“ им е притежател-
но местоимение, кратка форма, 3 лице множествено 
число; 

вече – наречие;
че – съюз;
за – предлог.

7. Пример за просто изречение: 

Тя ни се открива още с първия досег.

Примери за сложни изречения:
Учтивостта е първото впечатление, което ние до-

биваме от един непознат народ или човек. – сложно със-
тавно изречение с подчинено определително изрече-
ние;

Може така да се случи, че ние да не узнаем нищо пове-
че за тях, но за учтивостта или неучтивостта им ние 
вече знаем. – сложно смесено изречение.

8. Видът на общуването, представено чрез тек-
ста, е неофициално, пряко, диалогично. Текстът при-
тежава особености на разговорния стил.

9. Текстът е откъс от художествен текст – разказ 
на писателя Елин Пелин. Стилът на текста е художест-
вен. В него преобладават елементи на художествено 
повествование и на художествено описание. Предста-
вя се художествен образ на две дървета, пораснали от 
две пръснати от вятъра семенца. В текста са използ-
вани художествени изразни средства като: епитети 
– необуздания вятър, безсмисленото време и др.; мета-
фори – мярка на пустотата, тъгуваха едно за друго, 
копнееха едно за друго, мълчаливи знакове и др.

10. Текстът е откъс от урочна статия в учебник. 
В текста преобладават особености на научния функ-
ционален стил. Представя се обективна и достоверна 
научна информация за клетките и за начините, по кои-
то те се наблюдават и изучават. Важна стилистич-
на особеност е засилената упот реба на термини и на 
терминологични словосъчетания например: клетките, 
методи, структура, химичен състав, микроскопия и др.

11. Текстът е откъс от Конституция на Репуб лика 
България – основния закон на нашата страна. Той се 
отличава с особености на официално-деловия стил. 
Предназначението на текста е да регулира важни от-
ношения между гражданите и държавата. Общуване-
то, за което е предназначен текстът, е официално, 
непряко, писмено, монологично. Текстът се отличава 
със специфично оформление – разделен е на глави, чле-
нове и др.

12. Текстът е информационна бележка, която при-
тежава особености на медийните текстове (на пуб-
лицистичния стил). В нея се дава кратка информация 
за актуално събитие от културния живот на един бъл-
гарски град. В текста преобладават езикови средства 
на неутралната лексика.

Решения на задачите за домашна работа

1. и 2. Задачите за домашна работа са за създаване 
на текст и за анализ на различни негови приз наци – вид, 
предназначение, стилистични особености.

Отговори на тестовите задачи

1. Г

2. В

3. Г

4. А

5. В
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ВХОДНО РАВНИЩЕ (ключ с верните отговори)

Всеки от двата варианта на тест за определяне 
на входното равнище включва задачи както със струк-
туриран, така и със свободен отговор. Задачите със 
структуриран отговор носят по 1 точка. Общият 
брой точки от теста е 14 т. 

Примерна скала за оценяване:
0 – 4 т. Слаб 2
5 – 7 т. Среден 3
8 – 10 т. Добър 4
11 – 12 т. Мн. добър 5
13 – 14 т. Отличен 6

Вариант 1

Задача № Верен отговор Брой точки

1. Б 1 т.

2. В 1 т.

3. Г 1 т.

4.

Например: глаголите са в сегаш-
но време; използват се изрази в 
страдателен залог (е предста-
вен/е представена); употребя-
ват се термини.

2 т.

5. Г 1 т.

6. Б 1 т.

7. В 1 т.

8. А 1 т.

9.

След операцията спортистът 
премина през дълга рехабилита-
ция.
Добрият оратор умее да отсто-
ява позицията си.
Искам да продължа образование-
то си в Икономическия факул-
тет на университета.
Конкурсът е за лирически тек-
стове.

4 т.
(За всеки 

верен  
отговор  
по 1 т.)

10. Б 1 т.

Вариант 2

Задача № Верен отговор Брой точки

1. В 1 т.

2. А 1 т.

3. Б 1 т.

4.
Например: днес; до 14 януари; на 

8 февруари
2 т.

5. Б 1 т.

6. Г 1 т.

7. В 1 т.

8. Б 1 т.

9.

човек в напреднала възраст – 
старец
присвоявам пари – извършвам 
кражба
място за лишаване от свобода – 
затвор
криминална проява – престъпле-
ние

4 т.
(За всеки 

верен  
отговор  
по 1 т.)

10. В 1 т.
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НОРМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК. ПРАВОГОВОРНА НОРМА

За преподаването на проблематиката по темата 
от учебното съдържание в 10. клас „Норми на съвре-
менния български книжовен език. Правоговорна норма“ 
в примерното годишно разпределение се предлагат 2 
часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

• да се овладеят знания за същността на поняти-
ето книжовна норма на българския език и за същ-
ността и функциите на правоговорната книжов-
на норма;

• да се развият умения за прилагане на правоговор-
ната книжовна норма в речевата практика и за 
предотвратяване и редактиране на правоговор-
ни грешки; 

• да се дискутира върху информация, отнасяща се 
до ролята на спорта като средство за постига-
не на взаимоотношения на толерантност и на 
приятелство между хората.

Нови понятия:

правоговорна норма

Специфика на работата с въвеждащия текст

 Текстът „Когато футболът стана цар Футбол“ 
запознава десетокласниците с интересно събитие от 
началото на Първата световна война. В навечерието 
на Коледа през 1914 г. британски и германски войници 
спират кръвопролитията и в чест на предстоящия 
празник организират футболен мач на бойното поле. 
Тази забележителна случка може да се превърне в ос-
нова на разговор за ролята на спорта в контактите 
между хората. Разказаната история е само един от 
многото съществуващи факти, които дават основа-
ние футболът да бъде наричан „велика игра“.

 План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 
текст.

• Същност и особености на езиковата норма:

 – задължителност;

 – кодификация;

 – отношение между езикови норми и езико ви 
правила.

• Правоговорна книжовна норма:

 – същност;

 – правоговорни правила;

 – правоговорни грешки.

• Практическа работа с езика – изпълнение на уп-
ражненията и решаване на тестовите задачи за 
откриване и за предотвратяване на правоговор-
ни грешки.

Методически указания за работа

Работата в урока може да бъде организирана и осъ-
ществена по различни начини. Единият от тях е, като 
се следва логиката на информацията, дадена в уроч-

ната статия. В началото на урока се актуализират 
стари знания за същността на понятието за езикова 
норма. След това чрез беседа с десетокласниците се из-
ясняват понятията правоговорна норма и правоговор-
на грешка. Използва се илюстративен речев материал 
от текста за футбола, за да се осмисли същността на 
новите лингвистични понятия. Урокът завършва с ра-
бота върху откриване и редактиране на правоговорни 
грешки, като се използва информацията от таблица-
та във втората част на урочната статия.

Урокът може да бъде организиран и осъществен и 
по дедуктивен начин. Учителят представя основните 
признаци на понятията езикова норма и правоговорна 
езикова норма, като диктува определенията на тези 
понятия. Чрез самостоятелна работа с упражнения 
от урочната статия учениците осмислят новите по-
нятия. До края на часа десетокласниците редактират 
слабости, свързани с нарушаване на правоговорната 
норма в примери, подбрани от тях или предложени от 
учителя. В края на урока чрез беседа новата информа-
ция в урока се обобщава и се осмисля от подраства-
щите.

Отговори на упражненията

1. Темата на първия текст е „Настъпваща пролет“. 
Ключови думи и изрази в текста са по-топли дни, цъф-
тящи треви, млада зеленина и др. Текстът съдържа еле-
менти на художествено повествование и на художест-
вено описание.

2. Думите в текста са използвани с правилните си 
за българския език значения. Съчетани са според пра-
вилата на езика – тревите цъфтяха; мъхнати ресни-
ци; зеленината на земята и др. При представянето на 
пролетната картина не са допуснати стилово-езикови 
слабости.

3. Правило: думата рибарят е членувана с пълен 
член -ят в съответствие с правилото за членуване на 
съществителните имена от м.р. ед.ч., когато в изре-
чението изпълняват синтактичната служба на подлог.

Правило: Двете изречения са съобщителни и затова 
в края им е поставен пунктуационен знак точка.

Правило: Второто изречение е сложно съчинено, 
като двете прости изречения са свързани със съюза а, 
пред който се поставя пунктуационен знак запетая.

4. Примери от втория текст за думи, при които 
има некнижовни особености: Февруарий вм. февруари; 
ся пука вм. се пука; другарин вм. другар; баш вм. точно 
и др.

5. Авторът на втория текст съзнателно използва 
езикови средства, които не отговарят на съвремен-
ните норми на книжовния български език. Като се го-
вори на език, характерен за времето на Българското 
възраждане, се цели чрез речева характеристика да се 
представи по автентичен начин образът на герой от 
тогавашното време. 
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6. Развитието на правоговорната книжовна нор-
ма става под влиянието на различни културни, сто-
пански, политически и други въздействия – роля на 
книжовници, писатели и публицисти, влияние на ста-
робългарското книжовно наследство, въздействие на 
черковнославянски и на руски източници.

7. Книжовният изговор на неударените гласни а, о 
и е се формира под влиянието на западните български 
области, но тук роля играе и самата графика на букви-
те – шестте български гласни се отбелязват по един 
и същ начин без оглед на ударението и е естествен 
стремежът към еднаквия им изговор при четене.

8. Съвременното книжовно произнасяне на старо-
българския ятов гласен звук, т.нар. променливо я, е в 
съответствие с положението в североизточните и 
централно-източните области, но установяването 
на днешната правоговорно-правописна норма е след-
ствие не само от езиковия развой, но и от култур-
но-исторически и други фактори.

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. А

3. Г

4. Г

5. В

Решения на задачите за домашна работа

1. и 2. Задачите имат изследователски и анализацио-
нен характер. Целта е да се изостри усетът на десето-
класниците към допускането на правоговорни грешки в 
речевата среда, която ги заобикаля. 

Важно е при изпълнение на упражненията ученици-
те да откриват причините за грешките и да намират 
адекватни средства за редактирането им.
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За преподаването на проблематиката по темата 
„Правописна норма“ от учебното съдържание в 10. клас 
в примерното годишно разпределение се предлагат 2 
часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

• да се овладеят знания за същността и функции-
те на правописната книжовна норма;

• да се развият умения за прилагане на правописна-
та норма в писменото общуване; да се овладеят 
способности за откриване и редак тиране на на-
рушения на правописните правила, т.нар. право-
писни грешки; 

• да се дискутира върху информация, отнасяща 
се до начините, по които хората проявяват 
най-човешките си качества при взаимодействия 
помежду си.

Нови понятия:

правописна норма

Специфика на работата с въвеждащия текст

Текстовете, поместени в началото на урочната 
разработка, поставят в центъра на вниманието ни 
човека – с неговите достойнства и с неговите несъ-
вършенства. За автора на текста „Човешко е да се 
греши“ няма безгрешни хора. Според Ал. Геров никой 
и нищо не е в състояние да победи човека и в това 
е неговата сила и достойнство. Тези разсъждения са 
основа за разговор между десетокласниците на тема 
„Човешкото у човека – сила и слабост“. Изводите от 
дискусията могат да станат отправна точка при съз-
даване на есета на подходяща тема, препоръчана от 
учителя или избрана от самите ученици.

План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите 
текстове.

• Особености на правописната книжовна норма.

• Правописни правила и отклоненията от тях 
(правописни грешки).

• Практическа работа с езика – изпълнение на 
упражненията и решаване на тестовите зада-
чи за откриване и редактиране на правописни 
грешки.

Методически указания за работа

В началото на урока се актуализират вече усвоени 
знания за същността на книжовните норми и за пра-
воговорната норма. Новото понятие за правописна 
норма се въвежда чрез беседа, в хода на която се ана-
лизират правописни особености на думи и изрази от 
въвеждащите в урочната статия текстове. Концеп-
туализират се особеностите на правописната кни-
жовна норма – осигурява единство в писмената рече-

ПРАВОПИСНА НОРМА

ва практика; проявява се под формата на правописни 
правила. В хода на самостоятелна работа се изясняват 
по-важните правописни правила и възможните откло-
нения от тях. Урокът завършва с изясняване на типич-
ни правописни грешки, които десетокласниците чес-
то допускат в свои писмени работи по български език 
и литература.

Урокът за правописна норма може да бъде органи-
зиран и по дедуктивен начин. Учителят обобщава осо-
беностите на понятието за правописна норма, чрез 
таблица запознава подрастващите с често срещани 
в писмената реч правописни грешки и с начините за 
тяхното редактиране и дава възможност в хода на 
самостоятелна работа учениците да откриват и да 
редактират правописни грешки в конкретни учениче-
ски текстове.

Отговори на упражненията

1. В словосъчетанието правописна норма думата 
норма е използвана със следното значение: „правило, из-
искване, ред, установени със закон или с друг държавен 
акт или пък признати за задължителни“.

2. В трите словосъчетания: значението на думата 
норма е като посоченото при задача 1, т.е. правило, 
изискване, ред. При правописна норма това се отнася 
до спазването на правописните правила на книжовния 
език; при правната норма това се отнася до спазване 
на законите на държавата; при моралната норма това 
се отнася до спазване на определено поведение при 
взаимоотношенията между хората.

3. Примери: именно; ума; обидчиво; Бог; смърт та; в 
птици; сина.

4. В текста „Човешко е да се греши“ думата греш-
ка се използва със значение житейска грешка, а в израза 
правописна грешка – със значение – нарушаване на пра-
вописна книжовна норма. 

5. и 6. Задачите имат изследователски характер. 
Чрез изпълнението им се цели десетокласниците да 
откриват, анализират и редактират допуснати пра-
вописни грешки в собствени текстове, писани по ли-
тература.

 7. Грешно са написани следните думи: пулужение; ко-
рено; усмивам; минъл; изпяти; каруцарът; пъстар; стро-
ителът.

8. Редактирани варианти на изреченията:

Пожълтелите есенни листа тихо падаха по алеите на 
парка.

Само следствието на органите на реда може да пока-
же дали има виновни.

До края на деня има още много време и ние ще се раз-
ходим по улицата.
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Неплатен данък се заплаща на касата в края на кори-
дора.

Преди няколко дни бях за покупки в магазина, който се 
намира в центъра на града.

Щях да се усъмня в постъпката му, ако той не беше 
поднесъл извиненията си.

9. Задачата има творчески характер.

10. и 11. Редактиран вариант на текста.

В центъра на града имаше голяма сграда със скосен 
покрив. Пред нея, на широк паркинг, бяха спрели много ху-
бави коли. Аз и приятелите ми наближихме и решихме да 
попитаме някого къде се намира пощата. Чувствах, че 
още първият срещнат човек ще ни упъти. Така и стана. 
Оказа се, че пощата се помещава на първия етаж.

Отговори на тестовите задачи

1. Г

2. В

3. В

4. А

5. А

Решения на задачите за домашна работа

1. и 2. Редактирани варианти на изреченията:

 Часовниковата кула в центъра на града е пос троена 
още през Възраждането от най-известния строител в 
околността.

При разкопки в района бяха открити писмени памет-
ници от далечни исторически времена.

В душите на главните герои избухва остър конфликт, 
който влияе върху развитието на действието.
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За преподаването на проблематиката по темата 
от учебното съдържание в 10. клас „Граматични нор-
ми“ в примерното годишно разпределение се предла-
гат 3 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

• да се овладеят знания за същността, видовете и 
функциите на граматичните норми;

• да се развият умения за съобразяване с граматич-
ните норми в речевата практика; да се развият 
способности за откриване, анализиране и реда-
ктиране на граматични грешки – морфологични и 
синтактични; 

• да се дискутира върху информация, отнасяща се 
до иновации в науките за човека, общес твото и 
природата.

Нови понятия:

граматична норма

Специфика на работата с въвеждащия текст

Текстът на с. 34 в учебника запознава десеток-
ласниците със същността на нанотехнологиите и с 
важните последици, които тези открития в науката 
имат за човека. Учениците разширяват своя познава-
телен хоризонт, като дискутират върху значението 
на нанотехнологиите за развитието на медицината, 
както и за приложението им в различни сфери на бита – 
производство на електронни устройства, автомоби-
лостроене, хранително-вкусова промишленост и пр.

 План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 
текст.

• Особености на граматичните книжовни норми.

• Граматични правила и отклонения от тях (гра-
матични грешки).

• Практическа работа с езика – изпълнение на 
упражненията и решаване на тестовите зада-
чи за откриване и редактиране на граматични 
грешки.

Методически указания за работа

Работата в часа може да започне с актуализация 
на понятието за науката граматика. След това вни-
манието на десетокласниците се насочва към въвеж-
дащия в урочната статия текст „Нанотехнологията“ 
и се преминава към изследване на някои негови грама-
тични особености. В хода на беседа се концептуали-
зират основни морфологични и синтактични признаци 
на текста. Прави се извод, че тези особености на те-
кста са резултат от действието на специфични ези-
кови норми – граматичните норми. Урокът завършва с 
практическа работа, свързана с анализ и приложение в 
речевата практика на някои важни граматични норми, 
както и с решаване на тестови задачи за откриване и 
редактиране на граматични грешки.

ГРАМАТИЧНИ НОРМИ

Урокът може да бъде организиран и по друг на-
чин. Дават се сведения за същностните, видовите и 
функционалните характеристики на граматичните 
норми. След това десетокласниците работят са-
мостоятелно с таблицата на с. 36 и 37. Коментират 
конкретните граматични норми и възможните откло-
нения от тях. Анализират и редактират граматични 
грешки, допускани в разнообразни по стил, жанр и ези-
кови особености текстове. 

Отговори на упражненията

1. В думата дъбове се съчетават звуковете д, ъ и б, 
за да се образува морфемата дъб- (корен) и звуковете 
о, в и е, за да се образува морфемата -ове- (окончание).

 В думата гълъбите се съчетават морфемите гълъб- 
(корен) с морфемата -и (окончание) и морфемата -те 
(определителен член).

 Думите в изречението: „Гореща и душна вълна лъ-
хаше от напечената земя“ се съчетават помежду си 
според нормите на граматиката: думите гореща и 
душна“ се съчетават с думата вълна по род и число 
(ж.р. ед.ч.); думата вълна се съчетава с думата лъхаше 
по число (ед.ч.) и т.н.

Да разгледаме изреченията от текста: (1) Гълъби-
те се притаиха там, скрити между листата, отделно 
стърчаха само вдигнатите им глави; (2) Полегатите 
слънчеви лъчи озаряваха гърдите на тези, които бяха по 
върховете, и правеха гушите им да лъщят; (3) Те сто-
яха там дълго време така – притихнали, неподвижни, 
устремени към запад, сякаш бяха учудени от сънливата 
тишина над полето. Първите две изречения са свърза-
ни с помощта на показателното местоимение тези и 
притежателното местоимение им, които заместват 
думата гълъбите от предходното изречение. Второ-
то и третото изречение са свързани чрез личното 
местоимение те, което замества тези и им от пре-
дходното изречение. С помощта на посочените гра-
матични средства за връзка се постигат единство и 
цялостност на текста.

2. В първата група словосъчетания (диви гълъби, 
душна вълна и слънчеви лъчи) се проявява действието 
на граматичната норма, която характеризира съче-
таването на тези думи по число.

Във втората група изрази (слънчевата тишина, ка-
менистото корито, напечената земя) освен спомена-
тата при първия случай норма влияние е изиграла и 
нормата, която изисква членуване на прилагателното 
име (слънчевата, каменистото, напечената) с членна 
морфема за женски и за среден род.

3. Първото изречение по цел на общуване е съобщи-
телно и затова в края му е поставена точка. Пункту-
ацията вътре в изречението се съобразява с неговия 
синтактичен строеж – сложно съставно изречение, в 
което има едно главно и две подчинени определител-
ни изречения. Простите изречения в сложното състав-
но изречение са отделени със запетаи. В рамките на 



31

двете подчинени изречения със запетаи са отделени 
едно обособено обстоятелствено пояснение за място 
(до самата рекичка) и две еднородни определения (топ-
ли, уморени).

4. Примери за обособени части в текста: до самата 
рекичка; скрити между листата; прилични на грамадни 
крила и др.

5. Примери за еднородни части в изречението: ед-
нородни подлози (облаците, стърнищата, кукурузи, иви-
ца прах); еднородни определения (голямо и важно).

6. Минало свършено време (накаца); минало нес-
вършено време (се издигаха); сегашно време (да закри-
лят).

7. Съставно именно сказуемо се среща в две изре-
чения: бяха по върховете; бяха учудени. Образувани са 
от форми на спомагателния глагол съм – бяха, и именни 
части (по) върховете – съществително име, и учудени 
– минало страдателно причастие, което се схваща 
като прилагателно име.

8. и 9. Текстът е откъс от хумористичен разказ на 
Елин Пелин. Творбата е написана на шопски диалект, 
за да се придаде комичен ефект на изоб ражението. 
Примери за думи, при които има несъответствие с 
изискванията на книжовните граматични норми: се не 
види; у благ ден; у реката; караа, щеа и др.

10. Редактирани варианти на изреченията:

По най-дългата писта се спуснаха петима скиори с 
много хубави скиорски екипи.

Госпожо началник, към Вас ли трябва да се обърна с 
моята молба за помощ?

Върху масата, между чиниите и хляба, бяха наредени 
няколко ножа и вилици.

Изложбата ще бъде подредена в големия салон на На-
родната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Решения на задачите за домашна работа

1. Редактирани варианти на изреченията:

Написах си домашното по български език, но забравих 
да науча правилата.

Вие, уважаема госпожо, сте заслужили най-голямата 
награда.

Какво да кажа, всеки ден се моля за здраве и късмет!

2. В изреченията са допуснати две правописни и 
една граматична грешка.

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. В

3. В

4. Г

5. Б
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 За преподаването на проблематиката по темата 
от учебното съдържание в 10. клас „Пунктуационна 
норма“ в примерното годишно разпределение се пред-
лагат 3 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

• да се овладеят знания за същността и функции-
те на пунктуационната норма;

• да се развият умения за съобразяване с пунктуа-
ционната норма в писмената речева практика; 
да се развият способности за откриване, анали-
зиране и редактиране на пунктуационни грешки; 

• да се дискутира върху информация, отнасяща се 
до обекти и предмети, които са емблематични 
за България и които са познати като символи на 
нашата страна по целия свят.

Нови понятия:

пунктуационна норма

Специфика на работата с въвеждащия текст

Текстовете за българската маслодайна роза и за 
музея на розата в гр. Казанлък са информационни тек-
стове, които могат да послужат за анализ на някои 
специфични особености на пунктуационната норма и 
на произтичащите от нея пунктуационни правила. Ос-
вен това те запознават десетокласниците с ролята 
на розовите цветове за популярността на нашата ро-
дина в чужбина. Разговорът по време на урока може да 
се насочи и в друга посока – учениците да споделят как-
ви национално значими продукти или растения (освен 
розата) познават, предмети, които разнасят славата 
на България по света.

План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 
текст.

• Особености на пунктуационната книжовна 
норма.

• Пунктуационни правила и отклонения от тях 
(пунктуационни грешки).

• Практическа работа с езика – изпълнение на уп-
ражненията и решаване на тестовите задачи 
за откриване и редактиране на пунктуационни 
грешки.

Методически указания за работа

Работата върху проблематиката в урока за „Пунк-
туационна норма“ може да се организира по различни 
начини.

Традиционен е вариантът, при който се следва ло-
гиката на информацията в урочната разработка. Спо-
ред този вариант след кратък анализ на въвеждащия 
в урочната статия текст се правят изводи за спе-
цифичните характеристики на някои пунктуационни 
правила, които стоят в основата на понятието за 
пунктуационна книжовна норма. Урокът продължава 
с изясняване на конкретни пунктуационни правила и 
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на често допускани отклонения от тях. Работи се с 
таблицата на с. 42 и 43 в Учебника. Урокът завършва 
с изпълнение на упражнения за откриване, анализиране 
и редактиране на пунктуационни грешки в писмената 
речева практика.

Други варианти могат да се приложат за препода-
ване на учебното съдържание за пунктуационна нор-
ма, като се приложи дедуктивният подход. Учителят 
предлага информация за същността и функциите на 
пунктуационната книжовна норма, изяс нява какво озна-
чава понятието за пунктуационна грешка. Специално 
внимание отделя на факта, че българската пунктуация 
е силно зависима от синтаксиса на българското изре-
чение и овладяването на пунктуационната норма е 
свързано с овладяване на умения да се прави синтакти-
чен разбор на просто и на сложно изречение. В хода на 
самостоятелна работа десетокласниците работят с 
таблицата на с. 42 и 43 и развиват уменията си да 
прилагат пунктуационните правила, като решават 
задачите от с. 44 и 45 в Учебника.

Отговори на упражненията

1. Точките в изреченията означават край на изре-
ченията. Запетаите отделят прости изречения в със-
тава на сложните изречения. Двоеточието означава, 
че след него следва някакво пояснение, което се отнася 
до дума от предходния контекст. Тиретата означа-
ват: пропусната дума; отделяне на обособени части; 
оформяне на пряка реч на герой. Удивителният знак оз-
начава изразяване на чувство и на заповед.

2. Пунктуационни знаци в края на изреченията: 
точка; удивителен знак.

Пунктуационни знаци вътре в изреченията: запе-
тая, тире, двоеточие. Видът на изреченията по цел 
на изказване – съобщителни и подбудителни – има 
пряко отношение към пунктуацията им. Налага се из-
водът, че българската пунктуация зависи от смисъла 
и от синтактичния строеж на българското изрече-
ние.

3. В текста не са използвани следните пунктуа-
ционни знаци: въпросителен знак; многоточие; точка 
и запетая; скоби.

4. Пример за просто изречение: Чу се и някакъв вик. 
Изречението е просто съобщително и завършва с 
пунктуационен знак точка.

Пример за сложно съчинено изречение: Войниците 
бяха слезли, дългите пики бяха забучени в земята и ви-
соко стърчаха над седлата. Първите две прости изре-
чения в това сложно съчинено изречение са свързани 
безсъюзно и са отделени с пунктуационен знак запетая. 
Второто и третото изречение са свързани със съюз и, 
пред еднократната употреба на който не се поставя 
пунктуационен знак. Изречението е съобщително и за-
вършва с пунктуационен знак точка.
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Пример за сложно съставно изречение: Черните фу-
ражки и черните мундири показваха, че войниците са ру-
мънци. 

Пример за сложно смесено изречение: Предпазливо, 
като вървеше близо до високите плетища, той стигна 
до най-крайната къща, прилепи се до стената и надник-
на.

5. Представените в предходното упражнение при-
мери са доказателство, че в текста е спазена книжов-
ната пунктуационна норма.

6. Употребата на пунктуационните знаци в поети-
чески текст, в случая откъс от поемата „Градушка“ на 
П. К. Яворов, освен смислова има и стилистична функ-
ция. Чрез пунктуацията се предава емоцията на лири-
ческия герой, който е свидетел на пагубното природ-
но явление. С помощта на пунктуационните знаци се 
засилва въздействието на творбата, като се създава 
усещане за динамика.

7. Задачата има творчески характер.

8. Редактирани варианти на изреченията.

Деца, бързо донесете учебниците и тетрадките! 

Стари и млади се запътиха към голямата порта на 
крепостта.

Ние, разбира се, ще се справим с допуснатите слабо-
сти.

Никога не отговаряй, преди да си помислил!

Настъпи пролетната вечер, уханна и топла.

Стана светло, слънцето изгря и денят личеше, че ще 
е прекрасен.

Много искам да ти помогна, но не мога да си го поз-
воля. 

Ще дойда на гости, стига само да успея да си науча 
уроците.

Искам да се науча да пея, да свиря на китара, да тан-
цувам модерни танци.

Решения на задачите за домашна работа

1. Задачата има творчески характер.

2. Задачата е обвързана с решението на пред-
ходната задача. Целта е да се приложат в практиката 
уменията на десетокласниците да анализират особе-
ности на пунктуацията в текстове, които сами съз-
дават.

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. А

3. Г

4. В

5. А
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За преподаването на проблематиката по темата 
от учебното съдържание в 10. клас „Лексикална норма“ 
в примерното годишно разпределение се предлагат 2 
часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:

• да се овладеят знания за същността и функции-
те на лексикалната норма;

• да се развият умения за съобразяване с лексикал-
ната норма в речевата практика; да се развият 
способности за откриване, анализиране и реда-
ктиране на лексикални грешки; 

• да се дискутира върху проблеми, отнасящи се до 
творческото начало у човека.

Нови понятия:

лексикална норма

Специфика на работата с въвеждащия текст

Текстовете в началото на урочната статия създа-
ват възможности десетокласниците да дискутират 
върху проблеми за човека и за неговите възможности 
да бъде творец във всеки миг от живота си. Разгово-
рът за това, че всеки според възможностите си тряб-
ва да бъде активен и да създава блага, оказва възпита-
телни ефекти върху личността на подрастващите. 

 План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 
текст.

• Особености на лексикалната книжовна норма.
• Лексикални правила и отклонения от тях (лек-

сикални грешки).
• Практическа работа с езика – изпълнение на уп-

ражненията и решаване на тестовите задачи за 
откриване и редактиране на лексикални грешки.

Методически указания за работа

Препоръчително е най-напред в хода на урока учени-
ците да осмислят същността на лексикалната норма 
като изискване езикът да се използва така, че общу-
ващите да употребяват думите и изразите с правил-
ното им значение. За целта се актуализират изучени 
вече понятия като речниково (лексикално) значение на 
думата, контекст на думата, лексикална съчетаемост 
на думите в текста и др. 

Централно място в урока заема работата за изя-
сняване на основни лексикални особености на езика и 
на възможни грешки, които се допускат от комуникан-
тите при непознаване на речниковото значение на ду-
мите. Въвежда се и понятието за лек сикална грешка.

Урокът завършва с практически упражнения, свър-
зани с изграждане на умения за правилна упот реба на 
думите в контекст, правилно съчетаване на думите 
в речта.

Отговори на упражненията

1. Примери от текста на с. 47, които показват, че 
при съчетаването на думите е спазена лексикалната 
норма: български възрожденски архитекст; цялата хиля-
долетна българска история; изключително добре школу-
ван строител; съвременната европейс ка архитектура и 
др.

2. емблематични – символични, иносказателни

традиция – наследен от миналото и поддържан оби-
чай, начин на мислене или поведение

фрагментарно – откъслечно, разпокъсано

школуван – с усвоен опит и умения

вещина – опитност, знание, умение

съоръжение – нещо направено, построено, израбо-
тено

добродетели – положителни нравствени качес тва

3. Думите школуван и вещина се употребяват 
по-рядко в съвременния социокултурен контекст, тъй 
като носят отсянка на архаичност. Вместо тях често 
при общуване се използват техни синоними.

4. Примери за домашни думи: строител; майс тор; 
български и др.

Примери за чужди думи: гениален; архитект; уста; 
традиция, фрагментарно и др.

5. Думите от предходното упражнение се подчи-
няват в текста на следните лексикални правила: те 
са използвани в съответствие с лексикалното им зна-
чение; речниковото им значение е съобразено с конте-
кста, в който са употребени; осъществена е правилна 
съчетаемост с други думи от тек ста.

6. Редактирани варианти на изреченията.

Стефан гледаше на случилото се с недоумение.

Земята е засипана с бял пръхкав сняг.

Като малък много обичах да чета приключенски рома-
ни за американските индианци.

Често си мисля с умиление за бащината къща.

Футболист от противниковия отбор симулира нару-
шение.

Много служители във фирмата се надяват на благо-
волението на началника.

Днес в Народното събрание приеха пакет нови иконо-
мически закони.

С класа бяхме на екскурзия във Варна.

Мнозинството от хората в големите населени мес-
та искат промени в общинските наредби.

7. Справка за значението на изразите може да се 
направи във фразеологичен речник или в тълковен реч-
ник.

кучетата лаят, керванът си върви – дребните заяж-
дания и нападки не спират развитието на нещата

разгонвам фамилията – наказвам някого тежко

ЛЕКСИКАЛНА НОРМА
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меря си думите – внимавам добре какво говоря

насаждам на пачи яйца – създавам на някого големи 
неприятности

преливам от пусто в празно – говоря или върша без-
полезни работи

сгазвам лука – върша непозволени неща

8. Задачата има творчески характер.

9. Редактиран вариант на текста.

За 1 юни, Деня на детето, в училище се организира 
благотворително събитие. Ще събираме дрехи и книги за 
деца, които са в неравностойно положение като резул-
тат на това, че нямат свой дом и родители. Поканени 
са да участват ученици от всички класове. Участието в 
акцията не е задължително, но е желателно, защото е 
човечно да се помага на другите.

10.  

избиват ми балансите силно се разстройвам 
кон за кокошка неравностойна размяна 
правя на салата карам се на някого
с огън и меч най-строго, сурово, 

жестоко 
на юнашко доверие на кредит 
за бълхата цял юрган 
изгарям

дребнав съм

11.  Задачата има творчески характер.

Решения на задачите за домашна работа

1. и 2. В текста от Елин Пелин съзнателно и целе-
насочено е допусната лексикална грешка: възможни вм. 
правилното заможни. Целта е да се добавят допълни-
телни щрихи към образа на героя, като се използва пох-
ватът речева характеристика.

Отговори на тестовите задачи

1. В

2. Г

3. А

4. Б

5. Г
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

За обобщителните упражнения към 2. раздел в при-
мерното годишно разпределение са предвидени 2 часа.

Отговори на упражненията
1. Темата на текста е: „Мигът в човешкия живот“.
2. Авторката подчинява разсъжденията си на те-

мата. Съобразява се с основните признаци на текста 
– смислово единство, свързаност на думите и изрече-
нията според езиковите правила.

3. Примери за думи, в които откриваме разлика 
между правопис и правоговор: миг (мик), кръв (кръф), 
изплъзва (исплњзва), разтворили (раствїрили), сив (сиф) 
и др. 

4. В думите миг, кръв, сив разликата между изговор 
и правопис се дължи на обеззвучаване на звучна съгласна 
в края на думата. В изплъзва и разтворили – обеззвуча-
ване на звучна съгласна в представка, след която има 
беззвучна съгласна.

5. Думи, в които има разлика между броя на буквите 
и броя на звуковете: я, нищо, явление, преливащи, боя-
та, трептенията, същите.

6. Упражнението е предвидено за работа по групи.
1. група: думи, които съдържат непроменливо я: яв-

ление, боята, пепеляви и др.
2. група: думи, които съдържат променливо я: зару-

менели, рядко, цял и др.

7. Примери:
1. група: явления, явявам се; боя, боядисвам; пепеляв, 

пепелява и др.
2. група: заруменял, заруменяла; редки; цели и др.

8. Правилно поставени ударения в подчертаните 
думи: напєсах, родєна, помєслих.

9. Редактирани варианти:
Непременно ще ти звънна, за да се уговорим за среща-

та преди концерта.
Лакътят все още ме боли след контузията по време 

на мача.
След срещата с ръководителя на клуба всички решиха 

да участват в изложбата.

10. Примери за нарушения на правописната норма: 
интересувъм, някои, с съвремените, по добре, апарата, 
моя, наи-усавършенстваните, клуп, похвала, стрема, пе-
изажи.

11. Редактиран вариант на текста:
От няколко години започнах да се интересувам от фо-

тография. Някой ще каже, че със съвременните телефо-
ни е по-добре да се снима, но не съм съгласен. Апаратът 
си е друга работа. А и моят е един от най-усъвършен-
стваните. Купиха ми го родителите, после се записах в 
клуб по фотография и вече мога да се похваля с първите 
си добри снимки. Стремя се да запечатвам красиви пей-
зажи и моменти от живота ми.

12. Учениците могат да посочат от текста много 
изрази, в чийто правопис са спазени правилата за пи-
сане на думи и за употреба на малки и на главни букви. 

13. Упражнението дава възможност на десеток-
ласниците да си припомнят правилата за членува-
не на имена от м.р. ед.ч. според синтактичната 
им служба в изречението и на имена от ж.р. ед.ч., 
завършващи на т.

14. Изразът в съвременния български книжовен 
език е двама неотлъчни другари.

15. Запетаята отделя обособено обстоятел-
ствено пояснение. Двоеточието е поставено след 
дума, означаваща обобщаване. Думата другаря из-
пълнява службата на допълнение.

16. Изречението е сложно смесено. Първото и 
второто просто изречение са свързани съчини-
телно – отделени са със запетая. Третото прос-
то изречение е подчинено обстоятелствено. Пред 
подчинителната съюзната дума защото се пише 
запетая. Подчиненото обстоятелствено изрече-
ние е разкъсано от подчинено определително изре-
чение, което е въведено с подчинителната съюзна 
връзка под чиито. Запетая се пише пред предлога. 
След подчиненото определително изречение се 
пос тавя запетая.

17. Знаете ли колко представители от класа ни 
трябва да има в Ученическия съвет?

Приятелят ми винаги успява по свой начин да 
привлече вниманието на събеседниците.

Колебаех се кого от съучениците си да помоля за 
помощ при изготвяне на презентацията.

Вероятно туристът не познаваше добре мест-
ността около хижата и се беше изгубил.

Господин Иванов, бихте ли отговорили на наши-
те въпроси, ако сте подготвен по темата?

С някого трябва да се посъветвам как да постъ-
пя в дадената ситуация.

18. Редактиран вариант на грешките:
В няколко града беше организиран спортен праз-

ник, посветен на бележитата дата.
Трима ученици от нашия клас се класираха за 

втория кръг на олимпиадата по история.
Не бих отказала помощ никому/на никого от съ-

учениците си, ако ме помоли.
Осем компютъра бяха закупени за кабинета по 

информатика.
Материалите се използват в хранителната и в 

модната индустрия.
През ваканцията цялото ни семейство ще пъту-

ва до морето.
За да успеем, трябва да се подготвяме стара-

телно по всеки учебен предмет.

19. Задачата изисква от учениците да направят 
анализ на правилата за прилагане на пунктуацион-
ната норма при: еднородни части в простото 
изречение; обособени части; съчинително и под-
чинително свързване между простите изречения в 
сложното изречение.
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20. Редактиран вариант:
Дали ще ме включат в отбора, все още не знаех, но 

силно се надявах това да стане по-скоро.
Учениците бяха информирани кога ще се проведе дис-

кусията по избрания от тях проблем.
Недоумявайки какво се случва, човекът гледаше изу-

мен събралите се хора, които оживено коментираха си-
туацията.

Тръгнаха бързо натам чак когато чуха неговия глас, 
защото очевидно той се беше заблудил в гъстата гора.

21. Редактиран вариант:
Байкушевата мура е на повече от 1300 години. Това 

означава, че е почти връстница на българската държава. 
Нарича се така по името на лесовъда Константин Байку-
шев, който я открива и описва през 1897 година. Освен че 
е най-старото иглолистно дърво в България, тя е и едно 
от най-старите дървета на света. Приблизителните є 
размери са: височина 26 метра, диаметър 2,48 метра и 
обиколка 7,80 метра.

22. В текста има много изрази, които са упот-
ребени в съответствие с изискванията на съвремен-
ната лексикална норма и които учениците могат да 
посочат.

23. Упражнението е предвидено за устно изпълне-
ние. Вета Загора – Стара Загора; веке – вече; училник – 
учител; опорник – противник; напуснувание – напускане.

24. Изпълнявайки упражнението, десетокласниците 
демонстрират знанията и уменията си при овладява-
не на езиковите норми на съвременния български кни-
жовен език.

25. Лексикални грешки има в следните изречения:
При анализа на текста трябваше да посочим негови-

те стилни белези.
Майката отделяше много време, за да преспи своето 

дете.
Понякога хората предават голямо значение на нез-

начителни неща от ежедневието си.
Вчера няколко часа бях в Сашови, за да се подготвим 

за класната работа.
Учените изследват химичните и физическите свой-

ства на веществата.
Често е груб в отношенията си към хората, както 

казват – на мравката път прави.
Приписах домашната работа по литература от 

своя приятел, който учи в друго училище.

26. Редактиран вариант:
При анализа на текста трябваше да посочим негови-

те стилистични белези.
Майката отделяше много време, за да приспи своето 

дете.
Понякога хората придават голямо значение на незна-

чителни неща от ежедневието си.
Вчера няколко часа бях у Сашови, за да се подготвим 

за класната работа.
Учените изследват химичните и физичните свойс-

тва на веществата.
Често е груб в отношенията си към хората, както 

казват – стъпва на гърба на хората/стъпва върху 
врата на хората/не цепи басма на никого/излива ча-
шата на яростта си към хората.

Преписах домашната работа по литература от 
своя приятел, който учи в друго училище.

27. Учениците пишат измислени от тях изречения, 
в които включват неправилно употребените думи в 
изреченията от упр. 25 така, че да не е допусната ле-
ксикална грешка.

Решения на задачите за домашна работа
1. При изпълнение на упражнението учениците усъ-

вършенстват уменията си за създаване на текст, раз-
ширяват знанията си за представители на Българско-
то възраждане.

2. Десетокласниците прилагат наученото за книжо-
вните норми в българския език.

Отговори на тестовите задачи

      Вариант 2

1. Б

2. Г

3. В

4. А

5. В

6. Б

7. А

8. В

       Вариант 1

1. Г

2. А

3. В

4. В

5. Б

6. В

7. Г

8. А
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За разработване на проблематиката по темата 
от учебното съдържание в 10. клас „Възпримане, анализ 
и редактиране на чужд и на собствен текст“ в при-
мерното годишно разпределение се предлагат 2 часа 
за упражнение (езиков практикум). 

Образователни цели:

• да се припомнят и систематизират знания и 
умения, необходими за извличане и анализ на ин-
формация от непознат текст;

• да се подобрят речевите умения за откриване, 
анализиране и редактиране на грешки в собст-
вен и в чужд текст;

• да се дискутира по проблеми, свързани със соци-
алните и с гражданските компетентности на 
ученика и с опазването на околната среда.

Нови понятия:

 няма

Специфика на работата с въвеждащия текст

Въвеждащият текст е публикация на сайта на По-
стоянното представителство на Европейския съюз у 
нас. Представя актуална информация за проб лем, зася-
гащ живота и здравето на хората не само в Европа, 
но и в целия свят – замърсяването на околната среда с 
пластмасови отпадъци. 

Текстът съдържа както езикови средства, харак-
терни за езика на медиите (особености на публицис-
тичния стил), така и езикови средства, характерни за 
научния стил (термини, свързани с производството и 
преработката на пластмасите). Добре е учениците 
да прочетат предварително текста и да се запознаят 
с тези термини. 

Въпросите към текста насочват вниманието 
най-вече към екологичната страна на проблема. Учени-
ците са подтикнати да мислят както за собствена-
та си екологична култура, така и за глобалните мерки, 
нужни за опазване на околната среда.

План на урока за нови знания

• Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащия 
текст.

• Работа с непознат текст – алгоритъм.

• Анализ и редактиране на грешки в собствен и в 
чужд текст:

– типове грешки;

– начини за редактиране на грешки;

– цялостно редактиране на текст.

• Езиков практикум – изпълнение на упражненията 
и решаване на тестовите задачи след теоретичните 
сведения в урочната статия.

Методически указания за работа

Темата може да се разработи по следния начин. В 
първия час учениците четат въвеждащия текст и из-

ВЪЗПРИЕМАНЕ, АНАЛИЗ И РЕДАКТИРАНЕ НА ЧУЖД И НА СОБСТВЕН ТЕКСТ 
(Езиков практикум)

вличат информация от него, като следват стъпките 
от алгоритъма на с. 62. След това изпълняват упраж-
нения от Учебника, за да затвърдят уменията си да из-
вличат информация от непознати текстове.

Акцент във втория час е редактирането на греш-
ки. Следвайки логиката на урочната статия, десето-
класниците четат резюмето на въвеждащия текст (с. 
63) и анализират вида на грешките, допуснати в него. 
Припомнят си начините за редак тиране на текст.

В края на поредицата от часове, предвидени за 
овладяване на учебното съдържание по темата, учени-
ците изпълняват тестовите задачи от Учебника и от 
Комплекта работни листове. 

Важно е подрастващите да могат да прилагат са-
мостоятелно уменията, върху които се поставя ак-
цент в урочната разработка. Трансфер на знания и на 
умения може да се осъществи, като се решават зада-
чите за домашна работа (учениците сами работят 
върху урочни статии по други предмети и редакти-
рат грешки, които са допуснали в писмените си тек-
стове) или чрез работа с други текстове, подбрани 
от учителя. 

Отговори на упражненията

1. Задачата изисква от учениците да формулират 
устно изчерпателен отговор на двата въпроса. Търси 
се съпоставка между текст А и текст Б. Общото меж-
ду двата текста е предметът на общуване – играта. 
И в двата текста има елементи на описание (в текст 
А е налице научно описание на играта, а в текст Б се 
описва конкретна игра) и на разсъждение (в текст А 
чрез разсъждаване се извеждат признаци на играта; в 
текст Б чрез разсъждаване се правят заключения от-
носно същността и целесъобразността на правила-
та). Различното между двата текста е, че текст А е 
авторски текст; налице е философско разсъждение за 
същността за играта и за нейната функция в живота 
на хората; употребени са понятия – съзнание, наслада, 
свобода. Текст Б има информативен характер – създа-
ден е за широка аудитория, която се интересува от 
играта „поло“. В текст Б също са употребени поня-
тия, които се възприемат като спортни термини: 
топка, гумен чук, спринт, маневри и др.

2. Отговор:

Според текст А играта е: Според текст А играта НЕ е:

действие, занимание, 

активност;

занимание, което се 

извършва заради самата 

игра и удоволствието, 

което доставя;

„свободно действие“.

действие, което се из-

вършва по принуда;

действие без прагматични 

цели;

активност, заложена у 

човека като физическа не-

обходимост или морално 

задължение.
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3. Прагматични цели е израз, който в днешно време 
се използва често в различни ситуации на общуване. В 
текста означава, че човекът няма практическа изгода 
от извършането на определено действие, а цели да из-
влече емоционални или естетически ползи, т.е. воден 
е от своите ценности. Морално задължение е философ-
ско понятие – означава, че личността е задължена не 
по силата на писаните закони, а по силата на етични-
те, неписани закони, които регулират отношенията 
между хората в общността. 

4. Текстът „Играта „поло“ се състои от две смис-
лови части (микротеми), които са откроени и гра-
фично: 1. Описание на играта (ключови думи: отборен 
спорт, топка, гумен чук, коне, ездачи, чукас); 2. Правила 
на играта (ключови думи: безопасност, линия на топка-
та, коне, жокеи). 

5. Задачата изисква да се извлече информация от 
текст Б с оглед на конкретно поставена комуника-
тивна задача. Характеристики на играта, посочени в 
текст А, които могат да се използват при описание-
то на играта „поло“, са например: доб роволно занима-
ние; цели „победа в състезание“.

6. В текст А за играта се говори общо (думата се 
използва като родово понятие), а в текст Б се говори 
за конкретна игра (думата се използва като видово по-
нятие).

7. Упражнението е за работа по групи. Поставе-
на е конкретна комуникативна задача, която изисква 
проучване на източници на информация. 

8. Задачата е за редактиране на текстове, създа-
дени от десетокласниците. Усвояват се умения за ра-
бота в екип.

Решения на задачите за домашна работа

1. Задачата е за самостоятелна работа. Ученикът 
прилага наученото за възприемане и анализ на текст, 
за да подобри уменията си да извлича и да обработва 
учебна информация.

2. Изпълнявайки упражнението, десетокласниците 
развиват уменията си да подобряват качествата на 
текст, създаден от тях в часовете по литература. 

Отговори на тестовите задачи

1. А

2. В

3. В

4. Г

5. Б
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ПУБЛИЧНО ИЗКАЗВАНЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ПРОБЛЕМ

За развиване на комуникативните умения на десе-
токласниците Учебната програма предвижда 18 часа. В 
примерното годишно разпределение се предлагат:

– по темата „Публично изказване по граждански 
проблем“ – 8 учебни часа;

– по темата „Есе по граждански проблем“ – 8 учебни 
часа;

– обобщителни упражнения – 2 учебни часа.

Образователни цели:

 • да се овладеят знания за съдържателните, жа-
нровите и езиковите особености на публичното 
изказване по граждански проблем;

 • да се развият умения за създаване и произнасяне 
на публично изказване по граждански проблем по 
определен повод;

 • да се дискутира върху проблеми, свързани с про-
фесионалната реализация на подрастващите.

Нови понятия:

няма

Специфика на работата с въвеждащите текстове

Първият текст е пример за публично изказване, съз-
дадено и произнесено от десетокласник. В тек ста се 
поставят акценти като: правото на всеки човек да 
работи в област, която е избрал и за която има нужни-
те качества; дигиталното бъдеще на Европа и света; 
мястото на жените в света на технологиите. Тази 
проблеми могат да бъдат поставени като център в 
дискусия в часа по български език, като учениците се 
включват със свои изказвания. 

Вторият текст е свързан тематично с първия: до-
пълва информацията за т.нар. дигитална компетент-
ност като една от ключовите компетентности. Де-
сетокласниците се запознават с характеристиките 
на тази компетентност (знания, умения, нагласи) и се 
самооценяват. 

Въпросите за дискусия обхващат и двата тек ста. 
Последният въпрос („Какво означава отговорното из-
ползване на интерактивните медии?“) предлага въз-
можност за организиране на самостоятелна дискусия в 
някой от часовете за упражнение по темата.

План на урока за нови знания

 • Дискусия върху идеи, заложени във въвеждащите 
текстове.

 • Публичното изказване по граждански проблем 
като вид аргументативен текст.

 • Съдържателни, функционални и жанрови особе-
ности на публичното изказване по граждански 
проблем.

 • Етапи при създаване на публично изказване по 
граждански проблем.

 • Практическа работа с езика – изпълнение на уп-
ражненията и решаване на тестовите задачи 
след теоретичните сведения в урочната ста-
тия.

Методически указания за работа

В началото на работата по проблема учениците 
си припомнят особеностите на публичното изказва-
не – неговите съдържателни, функционални, жанрови 
и езикови особености. За тази цел служи въвеждащият 
текст. Правят се изводи за спецификата на публично-
то изказване като текст с аргументативна структу-
ра. Припомня се, че публичното изказване по определен 
проблем е вид устен текст, от което произтичат 
специфични изисквания към начина на произнасяне на 
изказването пред аудитория. Друг важен момент в 
тази част на урока е да се изтъкнат характеристики-
те на понятието граждански проблем (в съпоставка с 
изученото вече понятие житейски проблем). Целесъо-
бразно е да се осъществи беседа между преподавателя 
и учениците.

Часовете за упражнение протичат като самостоя-
телна работа на учениците по създаване на собствено 
публично изказване. Отделни съдържателни акценти 
може да са например: социални параметри на ситу-
ациите, при които се произнася този вид изказване; 
теми и проблеми, подходящи за създаване на публично 
изказване по граждански проблем; езикови средства, 
предпочитани в публичното изказване по граждански 
проблем; комуникация с аудиторията при произнасяне 
на изказването, правоговорни изисквания при произна-
сяне на изказването и др. Уместно е при възможност 
да се приложат интерактивни методи (симулация, 
ролева игра, драматизация и др.); да се използват ИКТ 
за онагледяване на ситуации с произнасяне на публични 
изказвания.

При необходимост учениците изпълняват и упраж-
ненията от Комплекта работни листове. Проверяват 
знанията и уменията си по темата с помощта на 
предложените тестове.
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Отговори на упражненията

1. Например: граждански брак (административен 
брак, за разлика от църковния брак); гражданско поло-
жение (омъжен/неомъжен); гражданска организация (ор-
ганизация на граждани с определена цел); граждански 
права (правата ни като граждани), граждански договор 
(вид договор) и др. 

2. Синоним на граждански е думата цивилен; в изра-
за граждански брак думата граждански е антоним на 
църковен; синоними на думата обществен: социален, ко-
лективен, публичен и др. антоними: личен, частен.

3. Задачата дава възможност на учениците да уп-
ражнят различни начини за създаване на уводната част 
на публичното изказване. Съпоставят трите предло-
жени варианта по една и съща тема.

4. Предложената тема е пример за граждански про-
блем с голямо обществено значение. Непряко пробле-
мът е свързан с отговорността на младите хора като 
участници в движението по улиците. Често в медии-
те се повдигат дискусии около въпроса за възрастта, 
на която човек може да изкара шофьорски курс, да взе-
ме книжка и да шофира. Учениците могат да проучат 
различни модели в страни от целия свят (кога и как 
младите хора стават шофьори). Задачата може да се 
изпълни като дискусия или като работа по групи (всяка 
група защитава една от двете позиции – за/против, и 
дава свои аргументи). 

5. Чрез задачата учениците овладяват модели за 
създаване на теза по проблем.

6. Текстът отговаря напълно на поставения про-
блем, който се съдържа в заглавието: „Поколение с 
етикет“. В увода на изказването ученикът запознава 
аудиторията с проблема: за какъв точно етикет ста-
ва дума. Убедително показва, че става въпрос за серио-
зен обществен проблем, засягащ хората на определена 
възраст. Изгражда теза и антитеза, като се основа-
ва именно на фактите: „У нас близо 1 милион граждани 
нито работят, нито учат...“/ „В същото време, всяка 
година около 40 хил. млади хора напускат България...“. 
Авторът на изказването подкрепя тезата си с убеди-
телни доказателства; служи си както с точни факти, 
така и с емоционална аргументация, почерпана от ли-
чен опит (Защо да уча? Защо да работя?; По-възрастни-
те ни обвиняват, че по цял ден висим по заведенията...). 
Изводът обобщава разсъжденията. Употребени са под-
ходящи формули за речев етикет. 

7. Текстът се състои от увод, теза/антитеза, 
аргументация, извод. Като връзка между отделните 
части ученикът използва реторичен въпрос: „Какво ни 
казват тези цифри?“; израз за допълване на мисъл: „И 
още нещо“, и др.

8. Такива средства са както изнесените факти 
(цифрите убедително доказват мащаба на проблема), 
така и езиковите средства, с които умело си служи ав-
торът: поредица от въпроси, реторични повторения 
(Може би), изрази с разговорен характер („висим“).

9. Чрез смислите, изразени в текста на ученическо-
то изказване, се провокира дискусия, актуална за въз-
растта на десетокласниците.

Решения на задачите за домашна работа

1. В задачата се описва конкретно събитие, за кое-
то е предназначено публичното изказване. Ученикът 
трябва да се съобрази с комуникативните параметри 
и да адаптира езиковите особености (формулите за 
речев етикет) в зависимост от аудиторията, пред 
която произнася изказването.

2. Задачата е изследователска. Учениците могат 
да изготвят презентация с най-често срещаните пози 
на оратори и да коментират елементи от „езика на 
тялото“.

Отговори на тестовите задачи

1. Б

2. В

3. Г

4. Б

5. А
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За развиване на комуникативните умения на десе-
токласниците Учебната програма предвижда 8 часа по 
темата: „Есе по граждански проблем“.

Образователни цели:

• да се осмисли същността на есето по граждан-
ски проблем;

• да се овладеят знания за особеностите на есето 
по граждански проблем – съдържателни, жанрови 
и езикови;

• да се развият умения за създаване на есе по граж-
дански проблем;

• да се изгражда у учениците отношение към про-
блеми, свързани с постъпките на човека в обще-
ството.

Нови понятия:

няма

Специфика на работата с въвеждащите тексто-
ве

Темата има връзка с урочната разработка „Публич-
но изказване по граждански проблем“. Учениците вече 
са запознати със същността на понятието граждан-
ски проблем. Чрез работата с първия текст, чийто 
стил е научен, десетокласниците се запознават с то-
лерантността като морална категория и с прояви-
те на толерантност в обществото. Осъзнават не-
обходимостта да бъдат зачитани различията между 
хората – социални, културни, полови или религиозни. 
Вторият текст тематично е свързан с първия. Той е 
ученическо съчинение на тема: „Защо трябва да бъдем 
толерантни към другите?“, и разкрива личната пози-
ция на пишещия по проблема. Съчинението е есе, чи-
ито структурни особености десетокласниците вече 
познават.

Въпросите за дискусия са свързани с двата текста и 
насочват учениците към разбиране и тълкуване на то-
лерантността като основа за добри човешки взаимо-
отношения в обществото. Мисълта на Колю Фичето 
в заключителната част на есето може да послужи за 
дискусия в час, предвиден за упражнение по темата за 
създаване на есе по граждански проблем. 

План на урока за нови знания

• Дискусия върху двата изходни текста.

• Есето по граждански проблем като вид аргумен-
тативен текст.

• Съдържателни, функционални и жанрови особе-
ности на есето по граждански проблем.

• Етапи при създаване на есе по граждански про-
блем.

• Практическа работа по темата – изпълнение на 
упражненията, решаване на тестовите задачи.

Методически указания за работа

 Работата по разработване на темата може да 
започне с актуализиране на знанията и уменията за 
есето като вид аргументативен текст. Вниманието 
се насочва към втория въвеждащ текст от урочната 
статия. Анализират се съдържателните, структурни-
те и езиковите особености на есето. Учениците раз-
граничават и посочват в текста тезата, аргументи-
те, извода. Припомня се, че есето е вид писмен текст 
и трябва да се спазват нормите на книжовния език. 
Чрез беседа се посочват примери за граждански про-
блеми в обществото. 

Урочната статия предлага алгоритъм за създаване 
на есе по граждански проблем (с. 74). Чрез проследява-
не на етапите за писане на есе десеток ласниците се 
насочват от учителя към структурните части на те-
кста и към съдържателните особености на всяка част. 
Посочват се смисловите и логическите връзки в те-
кста.

В часовете за упражнение се изпълняват задачите 
след урочната статия. Чрез самостоятелна работа 
учениците анализират чужди текстове, редактират 
грешки в тях, създават собствено есе по граждан-
ски проблем. Изхождайки от собствения си житейски 
опит, предлагат теми, подходящи за писане на есе. 
Използването на интерактивни методи подпомага ра-
ботата в часовете. За усъвършенстване на знанията 
и уменията на учениците спомагат и упражненията, 
включени в Комплекта работни листове.

Отговори на упражненията

1. агресивен – който се отнася до агресия; вражде-
бен, нападателен

насилие – прилагане на физическа сила върху някого; 
беззаконие, унищожаваща сила

2. агресивен – нападателен, завоевателен, пороби-
телски, налитащ, настъпателен, жесток, свиреп, груби-
янски и др.

насилие – сила, натиск, тласък, принуда, принужде-
ние, беззаконие, тормоз и др.

3. Десетокласниците формулират теза по пос-
тавената в упражнението тема: „Прояви на агресив-
но поведение и насилие в обществото“, като използват 
синонимите на думите агресивен и насилие, записани в 
упр. 2.

4. Упражнението е свързано с усъвършенстване на 
уменията за създаване на есе по граждански проб лем и 
за анализиране на неговите композиционни части.

5. В устна форма обучаващите се изразяват лична 
позиция за прояви на агресия и насилие, които са наблю-
давали на обществени места. Усъвършенстват умени-
ята си за създаване на текст и за спазване на правого-
ворната норма.

ЕСЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ПРОБЛЕМ
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6. Текстът е есе по граждански проблем, защото 
ученичката разсъждава върху значим за общес твото 
проблем – правата на човека като гражданин. Форму-
лира теза и я защитава с подходящи аргументи. Под-
крепя разсъжденията си с наблюдения от живота, с 
лични преживявания.

7. Десетокласничката изразява собствена позиция 
относно правата на човека в държавата. Определя, че 
за нея на тази възраст свободата се свързва с осигуря-
ване на условия за живот като свободни хора, имащи 
възможността да се развиват според интересите и 
стремежите си. Привежда аргументи от собствения 
си житейски опит, цитира мисъл на Карло Голдони. В 
първия абзац на есето поставя проблема и насочва вни-
манието на читателя към него. Във втория абзац фор-
мулира тезата си. В следващите два абзаца записва 
аргументите към тезата, посочва примери, цитира. 
В извода обобщава разсъжденията си.

8. Примери, чрез които са изградени смисловите 
връзки между композиционните части на тек ста: аз 
мисля, разбира се, мнението си ще подкрепя и др.

9. Чрез изпълнение на упражнението учениците 
изграждат собствена теза по проблема от есето на 
Мария Георгиева. Обосновавайки разсъжденията си, 
учениците могат да привеждат примери от лични на-
блюдения и преживявания в различни житейски ситуа-
ции.

10. Текстът е откъс от ученическо есе, затова в 
него не може да се открият всички структурни части 
на есето като аргументативен текст. Проб лемът, по 
който пише ученикът, е актуален за обществото, за-
щото често се наблюдават прояви на футболно хули-
ганство. Темата е подходяща за писане на есе по граж-
дански проблем. Допуснати са езикови грешки.

11. Редактиран вариант на откъса от ученичес-
кото есе:

Знаем, че спортът е полезен за нашето здраве. Спор-
тувайки, израстваме по-силни, а и си изграждаме правил-
но отношение към собственото тяло и здраве. Обичам 
спорта, тренирам баскетбол и се научавам на самодис-
циплина.

Важен е въпросът за дисциплината като цяло и за 
преминаването на някои граници в поведението на фе-
нове. Обичам да ходя на мач особено когато играе люби-
мият ми отбор. Удоволствието от играта на терена 
често се губи от неподчинение на някои запалянковци и 
от действията им. На какво ли не ставаме свидетели – 
сбивания, сблъсъци, дори се стига до вандализъм. 

Решения на задачите за домашна работа

1. Задачата има творчески характер и е свързана с 
усъвършенстване на уменията за писане на есе по граж-
дански проблем.

2. Задачата е обвързана с предходната задача. Цел-
та е да се приложат в практиката уменията на де-
сетокласниците да анализират особености на есето 
по граждански проблем, като поставят акцент върху 
използваните аргументи в съчиненията си.

Отговори на тестовите задачи

1. Г

2. Б

3. А

4. Г

5. В
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За обобщителните упражнения към 3. раздел в при-
мерното годишно разпределение са предвидени 2 часа.

Отговори на упражненията

1. Текстът принадлежи към научния функционален 
стил. Представя достоверни и непротиворечиви све-
дения за водата. Засилена е употребата на термини. 
Изреченията по цел на общуване са съобщителни. Ос-
новната цел на текста е да информира. Предназначен 
е за официално общуване. Текстът е създаден в писме-
на форма.

2. 

Водата не се различава по своя произход.

Водата заема около 71% от повърхността на 
Земята. 

46% от всичката вода се намират в Атланти чес кия 
океан, в Северния ледовит океан – 23.9%, а в Тихия – 
3.7%.
Учените предвиждат, че до 2052 г. водната криза ще 
се задълбочи.
Вземат се мерки за опазване на чистотата на во-
дата чрез създаване на закони и налагане на санкции 
при тяхното неспазване.



3. Смисловото единство на текста се осъщест-
вява чрез съотнасяне на информацията към темата, 
свързана с ролята на водата за живота на планета-
та ни и с опасностите от замърсяването ѝ. Текстът 
е изграден от следните смислови цялости: произход и 
особености на водата; „водна криза“ в резултат на 
замърсяване на водата; причини за замърсяването 
на водата и мерки за опазване на нейната чистота. 
Смисловите цялости определят и подтемите в те-
кста. Ключови думи за отделните подтеми: водата, 
химично съединение, агрегатни състояния, океаните и 
моретата, кръговрат и др. (първа смислова цялост); 
световна икономика, промишленост, електрическа енер-
гия, замърсяват, „водна криза“, заболявания и др. (вто-
ра смислова цялост); мерки, опазване, замърсяване, пре-
парати, нефт, водни ресурси и др. (трета смислова 
цялост). 

4. Упражнението е свързано с определяне на речни-
ковото значение на термини, употребени в текста. 
При необходимост десетокласниците използват тъл-
ковен речник или речник на чуждите думи.

5. 1. група: Връзката между първото и второто 
изречение от първия абзац е осъществена чрез лично 
местоимение – тя.

2. група: Връзката между второто и третото изре-
чение на третия абзац е осъществена чрез лек сикално 
повторение – водите.

6. Примери от резюмето за:

– правописни грешки: саединение, се исползва, санк-
ций, отпадаци, на животът и др.;

– граматични грешки: много нефтени продукта, 
течно, твърдо и газообразно състояния;

– пунктуационни грешки: съединение което; в море-
тата изхвърлящи; ние хората и др.;

– лексикални грешки: удачно, повторения на думи – 
водата.

7. Ученикът предава съдържанието на текста, 
като се съобразява с изискванията за писане на текст 
резюме, но допуснатите грешки показват, че не вла-
дее добре нормите на съвременния български книжо-
вен език.

8. Редактиран вариант на резюмето:

Водата е важна за всички на планетата. Тя е химично 
съединение, което съществува в течно, твърдо и газо-
образно състояние и е с различен произход. Почти три 
четвърти от повърхността на планетата са заети от 
нея.

Водата се използва във всички области на живота. 
Ние много я замърсяваме и пилеем безразборно. Замър-
сява се от промишлеността и земеделието, от кораби 
в морето, изхвърлящи много нефтени продукти. Има за-
кони за опазването на водата, налагат се санкции, ако 
хората не ги спазват. Изграждат се пречиствателни 
станции, но това не е достатъчно. Трябва и ние, хора-
та, да опазваме водата – да я ползваме пестеливо и да 
не замърсяваме околната среда с вредни отпадъци.

9. Темата на текста е: „Участие в неправителстве-
ни организации, помагащи на хора в нужда“.

10. Текстът е публично изказване по граждански про-
блем, защото е аргументативен текст, представящ 
проблеми, свързани с гражданското общес тво и със за-
дълженията на човека като част от това общество.

11. 1. група: Здравейте; Уважаеми гости, благодаря 
за предоставената ми възможност да се изка жа...; Бла-
годаря за вниманието! и др. 

2. група: Да, наистина...; Ще завърша с думите на... 
и др.

3. група: Някой може би ще каже...; Съгласна съм; Защо 
се записах като доброволец в Младежката организация 
на Българския червен кръст? и др.

12.  Текстът е оформен в няколко абзаца, в които 
са записани отделните части на публичното изказва-
не – увод, теза, доказателства, извод. Формулите за 
речев етикет за установяване и преустановяване на 
контакт с аудиторията са записани на нов ред.

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
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13.  Учениците предлагат какви извънезикови израз-
ни средства ще използват при произнасяне на изказва-
нето – мимики, жестове, поза.

14.  Упражнението има творчески характер и пре-
доставя възможност на десетокласниците да форму-
лират собствена теза по проблема, поставен в изказ-
ването на ученичката Ани Стоянова.

15.  На учениците е предложен текст публично из-
казване по граждански проблем. Те трябва да опреде-
лят степента на неговата значимост за цялото обще-
ство и да обосноват отговорите си.

16.  Тема: „Намаляване на противообществените 
прояви на децата и юношите“. В клас се организира об-
съждане на предложени заглавия и се посочват най-под-
ходящите.

17.  Упражнението дава възможност есетокласници-
те да изразят своята позиция за преодоляване на кон-
фликти със съученици и с непознати хора, като използ-
ват своя социален опит.

Решения на задачите за домашна работа

1. Изпълнявайки упражнението, учениците показват 
своята загриженост за опазване на природата и прила-
гат уменията си за създаване на текст есе по граждан-
ски проблем.

2. Обучаващите се анализират смисловите и ком-
позиционните части на съчиненията си. При необходи-
мост редактират текста.

Отговори на тестовите задачи

      Вариант 1

1. В

2. Б

3. Б

4. А

5. Б

6. В

7. Г

8. Б

      Вариант 2

1. Г

2. В

3. Г

4. В

5. Г

6. А

7. А

8. Б
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За годишен преговор са предвидени 2 учебни часа 
според примерното годишно разпределение. След го-
дишния преговор се предлагат два варианта на тест 
за определяне на изходното равнище (1 учебен час).

Отговори на упражненията

1. Темата на текста е: „Езикът и езиковата спо-
собност“. Ключови думи: език, умение, способност, ин-
стинкт. 

2. Текстът притежава особености на научния 
стил. Привеждат се факти от областта на лингвис-
тиката, когнитивната наука, психологията. Термини 
са например: способност, мозък, логика, (ментален) ор-
ган, невронна система.

3. Възможен отговор: Според автора езикът не е 
културен конструкт (нещо, което научаваме), а е част 
от биологическата конструкция на нашия мозък, вро-
ден инстинкт. 

4. Аргументи: децата научават език несъзнателно, 
спонтанно, без усилие или формално обучение. Употре-
бяваме езика, без да осъзнаваме скритата в него логика. 
Въпреки че когнитивистите описват езика като пси-
хологическа способност, авторът привежда аргумент 
в полза на понятието за инстинкт (т.е. човекът знае 
как да говори по силата на този езиков инстинкт).

5. Сравнението изяснява именно защо авторът 
предпочита да употребява думата „инстинкт“: срав-
нява говоренето с плетенето на паяжини от паяка. 
Така както паякът не е учил инженерни науки, така и 
човек говори, без да притежава знанието как да прави 
това.

6. Задачата изисква ученикът сам да измисли срав-
нение между езиковия инстинкт и умение, взето напри-
мер от света на животните и техните инстинкти. 
Например: Тя (думата „инстинкт“) изразява идеята, че 
човек в общи линии знае как да говори също както пти-
цата знае как да лети.

7. Конструкт – психологическо понятие; иде-
ален образ на обект, в съзнанието на човек; 
мента лен – душевен, психичен; невронна (мрежа) – 
биологическо понятие; мрежа от неврони (неврон –  
електрически възбудима клетка, основна структурна 
единица на нервната система). Задачата е с повише-
на трудност.

8. Език – необикновена част от биологическата 
конструкция на нашия мозък; сложно, специализирано 
умение; психологическа способност; ментален орган; 
невронна система; изчислителен модул; инстинкт.

9. Задачата е с изследователски характер. Обога-
тява се общата култура на десетокласниците. Линг-
вистите са специалисти в областта на лингвистика-
та – науката, която изучава езика; когнитивистите 
са специалисти в областта на когнитивната наука, 
която се занимава с процесите на ученето и интели-
гентността.

10. Изречението е просто, сказуемото е имаха. 
Запетаята отделя еднородни части (запетая е пос-
тавена правилно пред съюзната дума както).

11. Запетаите са поставени правилно. Изречение-
то е сложно съставно; състои се от главно (Паяците 
плетат мрежи) и четири съподчинени изречения: (за-
щото имат мозък на паяци; който им дава подтика; да 
плетат; как да го правят...). Пред защото и пред който 
се пише запетая; пред съюза да и пред въпросителна-
та дума как не се пише запетая. Добре е десетокласни-
ците да направят схема на изречението, за да онагле-
дят връзките между отделните изречения.

12. Спазено е правилото за писане на двойно -н-. 
Проверка: необикновен – необикновена; спонтанен – 
спонтанно; несъмнен – несъмнено (изключение, справ-
ка в правописен речник); невронен – невронна.

13. Думи от чужд произход са например: лингвисти-
чен; конструкт, конструкция, когнитивисти, инстинкт. 
Проверка за правописа на тези думи може да се напра-
ви в речник на чуждите думи в българския език.

14. Правоговорна грешка може да се допусне нап-
ример при изговора на някои глаголи: плетат (плетат 
вм. плетът); в думата инженерните (инжинерните вм. 
инженерните).

15. Или синът ми, или дъщеря ми ще дойдат да ви по-
могнат с багажа. – нарушени са граматичните норми, 
правилно: Или синът ми, или дъщеря ми ще дойде да ви 
помогне с багажа.

Откриват нов, много атрактивен и привлекателен 
детски център. – нарушена е лексикалната норма, пра-
вилно: Откриват нов, много привлекателен детски цен-
тър. 

Виждате ли, колко много сняг е навалял през нощ - 
та! – нарушена е пунктуационната норма, правилно –  
Виждате ли колко много сняг е навалял през нощта!

Баща ми се занимава с птицевътство. – нарушена е 
правописната норма, правилно: Баща ми се занимава с 
птицевъдство.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР



47

16.  Редактиран вариант:

Накарай мързеливия на работа, та да те научи на ум.
Апетитът идва с яденето.

В него е и хлябът, и ножът. 

Вълкът козината си мени, ала нрава – никога.

Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът. 

17.  Изразите са пословици и поговорки. Познати са 
на десетокласниците, които няма да се затруднят да 
разтълкуват посланието им. По някой от изразите 
може да се проведе дискусия.

18.  Отговор: 

Книгите на този автор са изчерпани, но някои от 
тях все още могат да бъдат открити в библиотеката.

Директорът представи новия учител, когото ни-
кога не бяхме виждали.

Моля, помогнете на това момченце. То май не знае 
къде са родителите му.

Това са дърветата от вековната гора, чиито кло-
ни приютяват редица животни.

19.  Отговор: 

Как изразяваме емоциите си? На този въпрос от-
говаря психологът Пол Екман (1934), създател на тео-
рията за шестте основни (базисни) човешки емоции. 
Като проучва невербалното поведение и лицевите 
изражения, ученият открива, че всяко човешко лице 
е в състояние да изрази шест основни емоционални 
състояния: гняв, отвращение, страх, щастие, тъга, 
изненада. Благодарение на работата си върху емоци-
ите и тяхното лицево изразяване Екман разгадава 
начините, по които човек може да прикрие своите 
емоции. По този начин Екман става специалист по 
разпознаване на измамата. 

Напоследък обаче тезата на Пол Екман е оспорва-
на: учени твърдят, че основните емоционални състоя-
ния са четири, а не шест. Гневът например има много 
сходни външни признаци с отвращението, а страхът – 
с удивлението. 

20. Редактиран вариант: От десетилетия наред 
пред учените стои един все още неразрешен проблем: 
защо пчелите умират. Изследователи се мъчат да от-
крият мотива за т.нар. синдром на празния кошер. Това 
е синдром, при който цял кошер с пчели умира изведнаж 
и сякаш без причина. 

Учените подозират за това както паразити, които 
пренасят болести и зарази, така и неправилно то хра-
нене на пчелите. Второто изглежда най-правдоподобно: 
учените казват, че са идентифицирали своебразна „ве-
щерска отвара”, заразена с пестициди и фунгициди, коя-
то пчелите събират, за да хранят кошерите си.

21.  Теза №3 отговаря в най-голяма степен на 
проблема: ученикът отговаря конкретно на въпро-
са: „Какви мерки бих предложил, за да се предотвра-
ти замърсяването в моя квартал?“. 

22. Задачата е за създаване на есе по граждан-
ски проблем. Учениците могат да си послужат и с 
някоя от идеите, които техните връстници са 
споделили в тезите си по проблема, вж. упр. 21. 

23.  Задачата е за редактиране на текст. Създа-
ва добри възможности за коопериране между уче-
ниците. 

24. Тексът притежава особености на админис-
тративно-деловия стил. Използват се езикови 
средста (клишета) например: кодекс, запрещение, 
съребрена линия, права линия и др. Графичното 
офор мяне е стандартизирано.

25. Чрез задачата се повишава гражданската 
и в частност – правната култура на десетоклас-
ниците, които четат и тълкуват твърдения в 
текст документ (Семеен кодекс). Отговор:

Религиозният и гражданският брак нямат еднак-
ва правна стойност. – вярно; според текста рели-
гиозният ритуал няма правна стойност;

По силата на Семейния кодекс само пълнолетни 
лица могат да сключват брак. – невярно; по изклю-
чение брак може да сключат лица, навършили 16 го-
дини (чл. 6, ал. 2);

Само психически здрави хора могат да встъпват 
в брак. – вярно, освен ако другият съпруг не знае за 
тези болести. 

Втори братовчеди могат да встъпват в брак. – 
невярно. Според текста брак не могат да сключат 
роднини по съребрена линия до четвърта степен.

26. Учениците затвърждават уменията си да 
създават публично изказване по граждански проб-
лем. За целта могат да използват и данни от от-
къса от Семейния кодекс.
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Вариант 1

Задача № Верен отговор Брой точки

1. Г 1 т.

2. Б 1 т.

3. В 1 т.

4. А 1 т.

5. В 1 т.

6. А 1 т.

7. А 1 т.

8. В 1 т.

9. А 1 т.

10. В 1 т.

11. В 1 т.

12. Редактиран вариант: 
Аз съм вече шестнайсетго-
дишен, но все още съм 
непълнолетен гражданин, 
дори дете по силата на За-
кона за закрила на детето. 
В този закон пише, че ако 
някой наруши правата ми, 
аз ще знам към кого да се 
обърна, за да получа закри-
ла. 
Има един много същест-
вен момент в текста на 
закона, който ми направи 
впечатление. Там пише, че 
тези, които взимат реше-
ния вместо мен, защото 
още съм непълнолетен, 
трябва да се ръководят от 
моите интереси, а не от 
своите собствени. Това ме 
кара да се замисля кои са 
моите интереси на тази 
възраст. 

Общо:  
10 точки  
(по 1 т. 
за всяка 

редактирана 
грешка)

ИЗХОДНО РАВНИЩЕ (ключ с верните отговори)

Двата варианта на тест за изходно равнище съдър-
жат 12 задачи, от които 11 задачи са с избираем отго-
вор, а задача № 12 е за редактиране на текст. Задачи 
№ 1 – 11 носят по 1 точка. Задача № 12 носи 10 точки 
(по една точка за всяка правилно редактирана грешка). 
Общият брой точки е 21. 

Примерна скала за оценяване:

0 – 9 т. Слаб 2
10 – 12 т. Среден 3
13 – 15 т. Добър 4
16 – 18 т. Мн. добър 5
19 – 21 т. Отличен 6

Вариант 2

Задача № Верен отговор Брой точки

1. В 1 т.

2. А 1 т.

3. В 1 т.

4. Г 2 т.

5. Б 1 т.

6. Б 1 т.

7. А 1 т.

8. Б 1 т.

9. Г 1 т.

10. В 1 т.

11. Б 1 т.

12. Редактиран вариант:
Това, че познавам симво-
лите на държавата ни – 
знаме, химн, герб, прави 
ли ме граждански компе-
тентен човек? Познавам 
ли достатъчно добре зако-
ните, които ме защита-
ват, или институциите, 
към които да се обърна 
в случай на агресия сре-
щу мен например? Да си 
граждански компетентен 
човек, според мен озна-
чава да правиш така, че 
действията ти да не са 
егоистични, а най-вече в 
полза на обществото.

Общо: 
10 точки  
(по 1 т.  
за всяка 

редактирана 
грешка)
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