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ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия сборник са представени  добри практики,  планове за определени теми 
от учебното съдържание,  специфични методически решения  за работа с деца-билингви 
в мултикултурна среда насочени към подпомагане на ефективността от интеграцията им 
чрез прилагане на съвременни образователни технологии в обучението по  български език, 
литература, математика, информатика. Концепцията на изданието е мотивирана от целта 
на проект BG051PO001-4.1.05-0156 „Образование – за равен старт” да се повиши нивото 
на ключовите компетенции и умения, подобряване способностите за социална адаптация, 
а оттам – и повишаване на нивата на бъдеща професионална гъвкавост и приспособимост 
на представителите на целевата група (ученици от ромски произход)  на пазара на труда и 
в обществото като цяло.

Мултидисциплинарните работни групи дискутираха, анализираха и обобщиха 
държавните образователни изисквания за учебно съдържание в съответните културно-
образователни области, учебните програми 5.-8. клас, както и специфичните и 
общи компетентности, които е необходимо да се стимулират у обучаваните, за да се 
развиват успешно като личности, да имат възможности за социално включване, да 
бъдат реално  конкурентноспособни и пригодни за трудова заетост. Като важни се 
обосновават междудисциплинарните взаимодействия, подпомагащи постигането целите 
на проекта, както и установените в педагогическия опит продуктивни  практики за 
работа в мултикултурна среда, доказали своята рентабилност и ефективност, обединени 
от концепцията за въвеждане и прилагане на разнообразни иновативни способи за 
представяне на учебния материал, така че да се  провокира интерес към образователния 
процес. Използването на интеракцията като водещ похват в работата с учениците е 
провокирано от идеята за оптимизиране процеса на възприятие и повишаване на тяхната 
мотивировка, създаване на умения за работа в екип.

Сборникът представя  дидактически материали, организирани в различни модули 
за обучение в областта на българския език, литературата, математиката, информатиката, 
като подборът на учебно съдържание и методическите решения са мотивирани от акценти, 
които са основани на критично мислене, стимулиране на самостоятелност, инициативност, 
развиване на умения за решаване на проблеми, задачи, вземане на решение и неговото 
уместно формулиране. С оглед на повишаване ангажираността на обучаваните и развиване 
на междупредметните взаимодействия, които са основа на разностранни компетентности, 
учебният материал е представен  подходящо на основата на дидактическите принципи 
за нагледност и достъпност, предложените задачи, упражнения, тестове, планове са с 
различна степен на трудност, насочени към развиване и затвърждаване на познавателни 
умения от различен тип –  за запомняне, разбиране и приложение на знания. Илюстрира 
се приложението на разнообразни методи и похвати, съобразени със спецификата на 
отделните учебни дисциплини. Идеята на предложените учебни материали е да се 
подпомогне работата в класната стая при провеждане на уроци от различен вид, за да се 
преодолее пасивността на учениците, да се приучат да проявявят волеви усилия, да се 
затвърдят навиците за учебен труд, да се мотивира интерес към учебния процес.
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БЪЛГАРСКИ
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ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ ПРИ 
РАБОТА НА ЗАНЯТИЯТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 
В съвременния мобилен свят сме свидетели на и участници в процеси на бързо 

развиваща се глобализация на културата и едновременно с това на осъзнаване на 
собствената идентичност, на  модерна европейски ориентирана образователната 
политика, която  създава единна културно-езикова среда, за да могат да се развиват, 
съхраняват и усвояват традициите на съставящите я културни общности, за да се 
реализират успешно интеграционните процеси. Европейската езикова политика в 
образованието, определяна от принципите на общодостъпност и равнопоставеност, е 
ориентирана към практики, създаващи  приемственост и пренос на културно-
историческите традиции. Като част от модерното европейско образователно 
пространство и обучението по български език е насочено към  осигуряване на 
перспективи за  развитието на уверени и компетентни учащи се, както и към 
прилагането на разнообразни учебни програми и режими, свързани със специфичните  
потребности на обществото. Така се осмисля идеята за „Обучението по български език – 
система, широко отворена към света!“(К. Димчев 1998:239).   

Държавните образователни изисквания  за учебното съдържание по български език 
са ориентирани към създаване на реални компетентности за комуникация, към 
усъвършенстване на комплексните комуникативни умения, за да умеят обучаваните да 
тълкуват и осмислят взаимоотношенията между реалните факти и тяхната речева 
реализация, за да могат да разбират и оценяват света около себе си, да изграждат 
стратегии за личностна реализация, да се подготвят за резултатно участие в различни 
социални практики, осъществявани в обществените сфери – битова, научна, делова, 
институционална, медийна и т.н., защото „Обучението по български език е вид 
комуникативна дейност, чието главно предназначение е да задоволява потребностите на 
обществото от езикова подготовка на подрастващите“ (Димчев 1998: 15). Обществено 
предпоставената цел, зададена от Държавните образователни изисквания (ДОИ) за 
учебно съдържание по български език и литература, определя съдържанието на 
разбирането за комуникативна компетентност, формиращо целеполагането в 
обучението: езикова компетентност, свързана с овладяване на книжовната норма на 
българския език; социокултурна компетентност, свързана с овладяване употребата на 
езиковите средства в различните ситуации на официално и неофициално общуване; 
дискурсна  компетентност, насочена към овладяване на умения за изграждане и 
възприемане на текстове, функциониращи в ситуативно реализиращата се 
комуникативна практика; стратегийна компетентност,   реализираща се чрез 
комуникативни стратегии, които водят до резултатно и успешно общуване. 

Формирането на комуникативната компетентност на обучаваните изисква 
усвояване на знания за реално общуване в различните социални сфери; формиране на 
способност за извършване на развиващи аналитичното мислене операции – сравняване, 
аргументиране, анализиране, обобщаване, интерпретиране. 

Основавайки се на тенденцията за комуникативна ориентация на съвременното 
обучение по български език, както и съобразявайки се с целите на проект „Образование 
– за равен старт“, да се работи за преодоляване на трудностите на ученици от 
малцинствени групи, за да могат да се предпоставят равни възможности за формиране на 
пълноценна комуникативна компетентност, за да се повиши интересът към участие в 
образователния процес, се насочваме към работа с учебното съдържание по български 
език за 7. клас. Какви специфични възможности предоставя и изсисква работата със 
седмокласници: обобщават се знания и умения по различни теми от областта на 
фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, свързани с актуализиране и 
затвърждаване на умения за прилагане на книжовната норма; работи се целенасочено по 
подготовка за Национално външно оценяване, което мотивира учениците, желаещи да 
продължат образованието си с идея за бъдеща професионална реализация в различни по 
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профил училища; учениците вече притежават известна социална зрялост, която 
предполага осъзната работа в посока формиране на умения за самопредставяне, с цел 
бъдеща успешна социална реализация.   

В Националното външно оценяване по български език и литература се прилага 
формат, съобразен с Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) 1на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която програма е 
създадена в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за измерване и 
сравняване на качеството на образованието в отделните държави в областта на четенето, 
математиката и природните науки. Един от най-важните резултати от работата по 
моделите на програмата е необходимостта обучаваните да осъзнаят важността на 
промяната на стратегията на учене – от учене за възпроизвеждане към учене за 
постигане на компетентност в реални комуникативни ситуации, при които се осмислят, 
анализират, решават реални житейски проблемни ситуации, така на практика могат да се 
овладеят стратегии за социална и професионална реализация, за личностна 
удовлетвореност. 

Това обосновава мотивацията ни да представим добри практики и методически 
решения, подходящи за  работа с ученици в мултикултурна среда, с цел  повишаване на 
ефекта от приобщаването и интеграцията; предпоставящи  реални възможности за 
преодоляване на трудностите в обучението по български език;  създаващи равни 
възможности в образователния процес. Идентификацията на съществуващите трудности 
от комуникативен и информативен характер на учениците, обучавани в условия на 
билингвизъм, се основава на реалната практика в учебна среда. Според Р. Танкова 
придобиването на компетентност е възможно само в училищна среда, където се 
овладяват четенето, писането, слушането, говоренето, като се използват различни 
източници, включително учебна литература (Танкова 2014:18). Съобразно обоснованите 
в научните изследвания технологии за обучение на билингви  се насочваме към 
упражнения2 от различен тип: комуникативни, които помагат да се разберат чужди 
комуникативни намерения, да се формулират собствените намерения съобразно 
комуникативната ситуация; предкомуникативни, които подпомагат формирането на 
езикова компетентност; синтетични, които са насочени към анализ и разбиране на 
съдържателната и идейна същност на текста и езиковите средства, чрез които се 
изразява. Съобразяваме се с очакваните според ДОИ3 резултати за съответния клас, 
както и с учебното съдържание в програмата на културно-образователна област 
„Български език и литература“, които предоставят единните изисквания, по които се 
разработват алтернативните учебници.  

Практикоприложният аспект на предложените задачи е детерминиран  от идеята да 
се подпомогне практически обучението в мултикултурна среда. Ориентираме се към 
упражнения4 и задачи5 за развиване  на способностите на учениците от 7. клас да 
разбират и осмислят писмен текст от различни функционални стилове; задачите са 
насочени към намиране, разбиране и прилагане на съдържателна информация в текста, 

                                                
1
 Програмата PISA e ориентирана към изследване на умения, които имат отношение към социална и 

професионална реализация, анализират се способностите за извличане, обработване и прилагане на 
информация от различни източници (текстове, графики, карти, схеми и др.). 
2 По-подробно за видовете упражнения виж: Георгиева, М. Обучението по български език в условия 
на билингвизъм. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2004. 
3 ДОИ по български език  и литература са онова на работата върху упражненията и задачите, тъй като 
не съществуват специално ДОИ, учебни програми и учебници за ученици-билингви в среден курс на 
СОУ, тяхното обучение се реализира по единни за всички ученици програми, стандарти и учебници. 
4 Според К. Димчев под упражнения се разбира преднамерено изпълняване на операция или 
система от операции с езикови явления с цел да се постигне образователен ефект Димчев (2010:156) 
5 Задачите според К. Димчев отразяват статични аспекти и са два вида – познавателни (теоретични) и 
комуникативноречеви (Димчев 2010:156). 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 11

нейното осмисляне на основата на личностните фонови знания за света, което е важна 
предпоставка за по-нататъшна работа в различни педагогически аспекти с четения текст, 
защото може да бъде анализиран от гледна точка на езикови и текстови структури само 
познат, разбран текст. Необходимо е учениците да овладяват системата на езика с ясното 
съзнание, че учат, за да прилагат в собствената си речева практика успешни стратегии, 
че езикът и речевите му изяви разширяват знанието за човека, природата, обществото, 
обогатяват собствения опит. 

На тази основа се базира решението да се предложат задачи и упражнения, които 
са организирани в тестови формат, в който текстове от различни социокултурни сфери 
се подлага на анализ с оглед на комуникативната структура, езикова свързаност, 
правилата на разгръщане на текста; придобиват се умения за интерпретация на текста с 
оглед на вложените в него комуникативни намерения; обогатяват се фоновите знания за 
човешките взаимоотношения и средствата за тяхното изразяване; изграждат се познания 
за това как времето, мястото, обстановката взаимодействат с комуникативните 
намерения и тактики на участниците и предопределят тяхното поведение. Текстовете са 
подбрани от различни сфери – художествена, откъси от произведения на изучавани 
автори (с оглед на реализация на вътрешнопредметната връзка в културно-образователна 
област „Български език и литература“); от учебници по история и цивилизация, 
география и икономка, биология и здравно образование (за реализиране на 
междупредметните връзки според ДОИ).  

Учениците се подготвят в училище, за да изпълняват различни социални роли в 
обществото и затова е  необходима да имат познание за различните видове текстове и 
ситуациите, в които функционират. При анализа на текстовете се интегрират системно-
структурният подход към изучаването на езика и овладяването на модели за социално 
приемливо речево поведение; акцентира се върху лингвистичната информация с оглед 
на използването на езика в устно или писмено общуване, официална или неофициална 
обстановка, задължителност или свобода на подбора на езикови средства и речеви 
стратегии, уместност или неуместност в конкретната ситуация на общуване. Въпросите 
са насочени към мотивиране на задълбочено четене, както и към изпълнение на задачи, 
които позволяват на учениците да осмислят езиковото единство на текста, да развиват 
своята четивна грамотност. Познавателните задачи са насочени към изясняване на 
лингвистични факти, а комуникативноречевите към прилагане на знания в конкретни 
ситуации на общуване.  Съобразно основните ключови компетентности на Европейската 
рамка за обучение през целия живот, която обхваща не само вече всички форми на 
формално обучение и образование, но и обучението през целия живот “life long 
learning”, включваме и задачите и упражнения, които са насочени към актуализиране и 
затвърждаване на  математическата компетентност, компетентността в областта на 
природните и гражданските науки, задачи изискващи ориентация в пространството и 
работа с графични изображения.   

Наборът от предложени упражнения и задачи за лингвистичен и дискурсен анализ 
е основан на съчетание от традиционни (обяснително-илюстративен, репродуктивен, 
частичноизследователски, изследователски) и интерактивни методи и техники, които са 
насочени към коментар на съдържателната и формалната характеристика на текста, на 
връзката между посланията в текста и езиковите средства, чрез които те се изразяват; 
задачи за разпознаване и етикиране на езиковите понятия; задачи, които са аналитични 
по характер; задачи за трансформиране, редактиране и конструиране, свързани с 
употребата на изучаваната езикова единица; прочит на текст с цел извличане на 
информация; отговори на въпроси, изискващи репродуциране на текст; езиково-стилово 
анализиране на текстове; задачи за редактиране на текст; задачи за конструиране на 
фрагменти от различни по жанр, тип реч и стил текстове; занимателни задачи; игрови 
задачи; задачи за актуализиране на правописни умения.  Упражненията и задачите, 
които са насочени към извличане на информация от текст развиват уменията да се 
откриват и осмислят причинно-следствените връзки между обектите и явленията в 
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текста, да се идентифицира предметът на общуване, да се определя темата на текста, да 
се свързва текстовата информация с общокултурното познание за света. 

Към задачи, които поставят учениците в позиция да изпълняват определена роля 
(напр. задачите за развиване на умения за самопредставяне) се насочваме, водени от 
идеята, че интелектуалната и комуникативноречевата ориентация на учениците относно 
социално приемливите модели на поведение може да се формират в процеса на обучение 
при прилагане на имитационно-моделиращи игри в техните разновидности: 
симулационни игри, делови игри, стратегически игри, като игрите са важен фактор за 
бъдеща успешна социална реализация, която се основава на формирана 
социолингвистична компетентност, познанията на нормите на институциализираното и 
официално общуване. Според Г. Иванова  благоприятната ситуация за свободно 
изразяване при игра в класната стая разкрива истинските поведенчески реакции на 
участниците, тъй като  сигурността им е гарантирана независимо от изявите в играта, 
които в друга ситуация могат да бъдат санкционирани (Иванова 2009:217).  Задачите и 
упражненията са предвидени за индивидуална и/или работа по групи, която оказва 
влияние върху възпитаване и формиране на екипно мислене и умения за 
сътрудничество. 

Актуализирането на знанията и уменията, свързани с езиковите термини от 
областта на фонетиката, граматиката (морфология и синтаксис), лексикологията, текста 
и общуването се реализира чрез изпълнението на различните задачи, които изискват 
владеене на понятията, за да бъдат успешно решени.  Упражненията и задачите са с 
различна степен на сложност, като са ориентирани  от конкретното и познатото към 
общото; включени са различни типове дейности – за попълване на празни места в 
изречението, за дописване, за класифициране по посочени признаци, за прилагане на 
алгоритъм, за стимулиране и развиване на когнитивните способности на учениците. 

Предложенията са мотивирани от практиката на работния екип и са насочени към 
подпомагане работата на учителя както с деца, които изпитват трудности при усвояване 
на учебното съдържание, така и към ученици, които имат повишен интерес към 
изграждане на собствената си комуникативна компетентност. 
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ТЕСТ №1 
 

Десет години продължила подготовката на враждуващите страни за решителния 
сблъсък. Цар Ксеркс сменил на престола баща си Дарий и започнал да се въоръжава. 
Атина построила боен флот от 200 триери. По нейна идея няколко полиса сключили 
Елински съюз под върховенството на Спарта. 

През  480г. пр.Хр. Ксеркс навлязъл в Европа със стохилядна армия  и 600 кораба. 
По същото време могъщият финикийски град държава Картаген нападнал елините от 
о.Сицилия. Войната  била на живот и смърт. След  като персите разбили един 
спартански отряд от 300 войни при прохода Термопили, те опожарили обезлюдената 
Атина с Акропола.Тогава настъпил обрат. Под командването на Темистокъл атинският 
флот  разгромил  тежките персийски  кораби в теснината между Атика и о.Саламин. 
Ксеркс побягнал в Азия. През същото  лято и картагенците претърпели поражение. За 
първи път успехите обединили елините. Година по-късно Елинският съюз нанесъл 
съкрушителен удар на персите при Платея и нос Микале в един и същи ден. 
 
1. Кое заглавие е най-неподходящо за текста? 
А) Персийската война 
Б) Гръко-персийската война     
В) Йонийското въстание 
Г) Разгромът на  Ксеркс 
 
2. Този текст може да бъде прочетен в учебник по: 
А) география и икономика 
Б) биология             
В) история и цивилизация 
Г) в нито един от изброените  
 
3. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 
А) научната 
Б) публицистичната        
В) художествената 
Г) официално-деловата 
 
4. Колко съществителни собствени имена  на лица има в текста? 
А) петнадесет 
Б) две       
В) дванадесет 
Г) три   
 
5. Между изброените думи открийте и подчертайте термините от текста: 
елини                                   персийски кораби                            нос 
варвари                              обезлюдена                                      полис 
Елински съюз                     спартански отряд                            перси 
триери                                 Темистокъл                                     остров. 
 
6. Подчертайте  глаголното време, което НЕ е  използвано в текста: 
А) сегашно време 
Б) минало свършено време 
В) минало несвършено време 
Г) бъдеще време 
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7. Запишете върху линията на времето последователността на царуването на 
персийските царе Ксеркс и Дарий. 
 

 
 
 
8. Запишете с думи цифрите от текста. 
 
300.......................................................................................................................................... 
480.......................................................................................................................................... 
600.......................................................................................................................................... 
200.......................................................................................................................................... 
 
9. Напишете в съответните колонки  числителните бройни имена и числителните 
редни имена от текста. 
 

  Числителни бройни имена Числителни редни имена 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Запишете кои съществителни имена, назоваващи описани в текста събития, 
поетът Иван Вазов използва в одата „Опълченците  на Шипка” за сравнение с 
героизма на защитниците при върха. 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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11. Посочете кой филм отразява събитията от текста. 
А) „Троя” 
Б) „Александър”       
В) „300” 
Г) „Спартак” 
 
12. Запишете какви по цел на изказване са изреченията в текста. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
13. Представете си, че  всеки от Вас е учител и иска да изпита съучениците си на 
този текст, как би променил всяко изречение от първия абзац във въпросително? 
Запишете променените изречения. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
14. Определете  броя на  простите изречения  и броя на сложните изречения в 
текста и запишете съответните цифри в таблицата. 
 

Прости 
изречения 

Сложни 
изречения 

  
 

 
15. Определете и запишете какви по състав са посочените изречения. 
 
А) Цар Ксеркс сменил на престола  баща си Дарий и започнал да се въоръжава. 
....................................................................................................................................................... 
 
Б) След като разбили един спартански град от 300 войни при прохода Термопили, те 
опожарили обезлюдената Атина с Акропола. 
....................................................................................................................................................... 
 
16. Запишете под цифрата в колоната поредната буква от азбуката, за да разберете: 
 
 А) къде е избягал цар Ксеркс след поражението. 
 

1 8 9 30 
    

 
Б) как се нарича плавателен съд, в който гребците са подредени в три реда. 
 

19 17 9 6 17 1 
      

 
В) как се нарича проходът, при който персите са победили спартанските войни. 
 

19 6 17 13 15 16 9 11 9 
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ТЕСТ № 2 
 

 
Представители на клас………………………. 

 
Главоногите са морски обитатели с различно развита черупка. Наутилусите 

живеят в Индийския  и в Тихия  океан. Тяхната черупка е многокамерна, а тялото  на 
животното е в последната, най-външната камера. Пипалата са много на брой (60-94). 
Наутилусите са активни през нощта. Хранят се с мъртви или изтощени ракообразни и 
риби. Сепиите и калмарите  имат 10 пипала, като две от тях са по-дълги и подпомагат 
размножаването. Животните се движат на принципа на реактивното движение. Те 
притежават мастилена торбичка, секретът от която се изхвърля  във водата и образува 
защитна димна завеса около животното. Калмарите са хищнищи, бързи плувци и 
обикновено се движат на стада. Октоподите са дънни животни. Черупката им е 
редуцирана или липсва. Пипалата са 8 на брой, дълги, мускулести, снабдени с два реда 
вендузи. Октоподите са хищници – хранят се с риба, раци и различни мекотели. 
 
1. Прочетете текста и напишете липсващата дума в заглавието. 
 
2. В учебника по кой изучаван предмет можете да срещнете този текст? 
А) История и цивилизация 
Б) Биология     и здравно образование 
В) География и икономика 
Г) в нито един от посочените 
 
3. Кои от изброените в текста мекотели имат най-много пипала? 
А) октоподите 
Б) сепиите      
В) калмарите 
Г) наутилусите 
 
4. Запишете кои главоноги се използват от човека за храна според текста. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
5. Запишете сложните думи  от текста. 
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
6. Запишете с думи употребените в текста числителни бройни имена, като ги 
подредите в таблицата. 
 

Цифри в текста Числителни бройни имена Числителни редни имена 
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7. Като използвате третата колона на същата таблица, впишете с думи 
числителните редни имена, които съответстват на  числителните бройни имена от 
втората колона в таблицата. 
 
8. Запишете подчертаните в текста думи и ги определете  като части на речта. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Напишете същите подчертани думи в единствено число. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Запишете от кои две думи се състои  думата главоноги. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
11. Посочете синоним на думата нога и го запишете 
……………………………………………………………………… 
 
 
12.Като използвате информацията в текста,  попълнете липсващите думи. 
 

Животните се движат на принципа на реактивното движение. Те притежават 
мастилена …………........................, секретът на която  при опасност се изхвърля във 
водата и образува ……………………………….. димна завеса около животното. 
 
 
13. Кои от главоногите са дънни животни? 
 А) наутилусите      
 Б) октоподите 
 В) калмарите 
 Г) сепиите 
 
14. Запишете на стъпълцата от стълбата, описаните в текста мекотели, като ги 
подредите по големина от най-малкото към най-голямото. 
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15. Допълнете изречението, като запълните празните места с наименованията на 
животните, които са храна на октоподите. 
 
……………….,…………  и различни …………… служат за храна на октоподите. 
 
16. Кои числителни бройни имена са написани с думи в текста? Запишете ги. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
………………………………………………................................................................................. 
 
17. Запишете с думи общия брой на  числителните бройни имена от текста. 
………………………………………………………………………………… 
 
18. Запишете кое главоного има най-много пипала, като използвате информацията  
от текста. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
19. Заменете написаната цифра с поредната буква от азбуката в таблицата, за да 
получите определението на черупката на наутилуса. 
 

13 14 15 4 15 11 1 13 6 17 14 1 
            

 
 
ТЕСТ №3 
 

В градското жилище централното място се заемало от огнището. То не само 
отоплявало, но и служело за готвене. Семейството се събирало около огнището, където 
се споделяли радостите и несгодите от живота. Всички спели в общи помещения, 
наредени в   постелята по старшинство. Прозорците били тесни, с опънати кожи вместо 
стъкла, затова в жилището през цялата година било полутъмно. Осветявали се с факли 
или с масленици, които опушвали помещенията. Восъчните свещи били привилегия  на 
църквата и по-заможните граждани. 
 
1. Към коя сфера на общуване се отнася текстът? 
А) официално-деловата 
Б) научната 
В) естетическата 
Г) битовата 
 
2. Как са  свързани първото и второто изречение в текста? 
А) чрез повторение   
Б) чрез лично местоимение 
В)  чрез синоним     
Г)  чрез въпросително местоимение 
 
3. Какво е по цел на изказване второто изречение от текста? 
А) въпросително     
Б) възклицателно 
В) съобщително 
Г) подбудително    
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4. Какво е по състав първото изречение? 
А)  просто изречение 
Б)  сложно съставно изречение 
В)  сложно съчинено разнородно изречение 
Г)  сложно съчинено съединително изречение   
 
5. Коя дума НЕ е синоним на несгода? 
А)  трудност 
Б ) невежество 
В)  притеснение 
Г)  неудобство 
 
6. Какви са подчертаните в текста думи  радостите и несгодите? 
А)  сродни думи                                                     
Б)  синоними 
В)  антоними                                                           
Г)  пароними 
 
7. Напишете синоними на думата заможен: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
8. Напишете антоним на думата заможен: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
9. С коя дума можем уместно за заменим думата постеля в текста? 
А)  кресло                                                                  
Б) легло 
В)  завивка                                                                 
Г) площадка 
 
10. Към кой клас думи принадлежи подчертаната в текста дума около? 
А) съществително име                                        
Б)  прилагателно име 
В)  предлог                                                              
Г) съюз  
 
11. Препишете простите по строеж изречения от текста. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
12. Препишете съюзите от текста. 
....................................................................................................................................................... 
 
13. Препишете последното изречение от текста и му направете синтактичен анализ. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
14. Определете и запишете главните части в първото изречение от текста. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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15. Препишете текста в сегашно време. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
ТЕСТ №4 
 

Кафето (от тур. kahve) е една от най-популярните напитки в света. То е радост и 
почивка, прекрасен ритуал, време за приятелски разговор, за усмивка или едно от 
нещата, без които не можем всеки ден.  За родина на кафето се смята Етиопия, където се 
среща и до днес като диворастящо растение. Все още дори и специалистите спорят  за 
произхода на името на кафето. Някои смятат, че „кафе“ се образува от арабското „кауе“, 
което означава сила, енергия.  

Най-известният и считан за най-добър сорт кафе „Мока“ е наречен на името  на 
пристанището Мока, в Иемен, откъдето е тръгнало разпространението на кафето. В 
древността хората приготвяли напитката, варейки цели зърна и изсушени листа от кафе. 
Този начин на приготвяне се използва и до днес на някои места в Арабския полуостров. 
Бедуинското светло кафе „Далля“ (наречено така по названието на медния съд „Далля“, 
в който се вари,) и фурмите са „бедуинските хляб и сол“, с които се посрещат желани и 
скъпи гости и до днес. 

Първоначално разпространението на кафето ставало бавно. Използвали го главно 
като лечебно средство при слабост и умора. Арабите искали да запазят тайната на своето 
откритие, затова забранили да се изнасят сурови семена кафе. Но ислямските 
поклонници, които посещавали град Мека, харесвали да пият кафе и започнали да носят 
по родните си места зърна кафе от Мека, наричайки го „ислямско вино“. Поради 
интереса на арабите към кафето, през 1511г. висшето ислямско духовенство създало в 
град Мека „Съвет по кафето“. 
 
1. Кое заглавие е най-подходящо за текста: 
А) Кафето и неговите малки тайни 
Б) Първите сведения за кафето 
В) “Мока“  – най-известният и считан за най-добър сорт кафе 
Г) Разпространение на кафето 

 
2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 
А) За родина на кафето се смята Етиопия. 
Б) Най-добър и най-известен сорт кафе е „Мока“. 
В) Арабите искали да популяризират своето откритие и започнали да изнасят сурови 
семена кафе. 
Г) В началото използвали кафето като лечебно средство при слабост и умора. 
 
 3. Според текста: 
Кафето е: 
А) радост и почивка, време за приятелски разговор. 
Б) непопулярна напитка. 
В) не е част от делника и празника 
Г) популярна напитка заради родината си. 
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4. Целта на текста е: 
А) да поучава. 
Б) да  изрази съмнение в качествата на кафето. 
В) да  даде информация за кафето. 
Г) да  обясни коя е родината на кафето. 
 
5. Връзката между първото и второто изречение в текста се осъществява чрез: 
А) лично местоимение 
Б) притежателно местоимение 
В) повторение 
Г) синоним 
 
6. От колко абзаца се състои текстът? 
А) Четири                  
Б) Три             
В) Два            
Г) Пет  
 
7. Какви части на речта са подчертаните думи в първия абзац на текста?  
 
......................................................................................................................................................... 
 
8. Посочете вярното твърдение за първото и последното изречение от текста. 
А) Двете изречения са прости по състав и съобщителни по цел на изказване. 
Б) Първото изречение е просто, второто е сложно изречение,   а по цел на изказване са 
въпросителни. 
В) И двете изречения са сложни по състав, а по цел на изказване са подбудителни. 
Г) Двете изречения са сложни по състав, съобщителни по цел на изказване. 

 
9. Запишете съществителните собствени имена от втория абзац. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 
10. Колко са простите по състав изречения във втория абзац? 
А) Три               
Б) Две           
В) Едно           
Г) Нито едно 
 
11. Препишете простите по състав изречения от втория абзац на текста. 
 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
12. Какви части на изречението  са подчертаните думи в последното изречение от 
текста? 
......................................................................................................................................................... 
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ТЕСТ №5 
 

Раждането, сватбата и погребението били основни празници в живота на елинското 
семейство. Щом се родяло момиче, на входната врата се окачвали вълнени гирлянди, ако 
било момче – венци от маслинови клонки. На седмия ден родилката обикаляла с детето 
на ръце около домашното огнище в присъствието на жени. На десетия ден бащата 
приемал детето за свое и му давал име. Роднини посещавали семейството и му носели 
подаръци. Сватбата също  била тържествена церемония. В деня след брачната нощ  
младоженците получавали сватбени дарове. Елините отдавали тържествени почести и на 
своите покойници, често смятани след смъртта  за полубожества и духовни помощници. 
Траурът продължавал 30 дни, само в Спарта – 11 дни. На третия, деветия и тридесетия 
ден се правели жертвоприношения на гроба, а помените за покойния – в дните на 
раждане и смърт.             
 
1. Кое заглавие е най-подходящо за текста?    
А) Сватбата на древните елини                                        
Б)  Жертвоприношенията на елините 
В) Сватбените дарове на елините                                    
Г)  Семейните празници на елините 
 
2. Според текста кои са основните празници в живота на елинското семейство? 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
3. Колко числителни имена има в текста?          
А)  Пет                                                                                    
Б)  Шест                                                                                                                                         
В) Седем                                                                                
Г) Осем     
              
4. Препишете съществителните имена от второто изречение от текста и определете 
рода и числото им. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
5. Какво по състав е почертаното в текста изречение? 
А) Просто разширено  изречение                                                      
Б)  Сложно съставно изречение 
В) Сложно съчинено съединително  изречение                              
Г)  Сложно съчинено противоположно изречение 
 
6.  Препишете едно просто разширено изречение от текста. 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
7. Поставете пропуснатите съюзи. 

Обичам лятото, ........... не зимата. 
Исках да реша всички задачи, .............. не ми стигна времето. 
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8. Съставете и запишете изречения с думите: писмо, топка, цветя, телевизия 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
9. На последното изречение, съставено от вас, направете синтактичен анализ: 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
10. Допълнете изреченията с лични местоимения. 
А) Довечера и ........... ще дойда. 
Б) Елате с .........  на кино. 
В) ........... ще отговарям за това, което ............ направи. 
 
 
11. Попълни таблицата с дадените местоимения: 
 ние, тези, вие, какви, какъв, аз, кой, те, какво 
                       

Лични местоимения Показателни 
местоимения 

Въпросителни 
местоимения 

   

   

   

   

 
12.Свържете местоименията с подходящите глаголи. 
 
Аз                                        носиш 
Ти                                        пея 
Ние                                      учим 
 
13. Определете лицето, числото, времето и спрежението на глаголите от задача  12. 
 

глагол 
 

лице число време спрежение 
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14. Как по друг начин може да се каже? Запишете новото/новите  изречение/я. 
 Учителката ни има тъмна коса и сини очи. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
15. Превърнете пряката реч в непряка. 
               После каза със слаб  и пресекнат глас:                                                                                                      

 – Вземи  това от мене! Помни Странджата! Умри за България!.... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
ТЕСТ №6 
 
 

В гората беше тихо. Майските часове изпълваха планината с топлини и с мир. 
Пъпките на бука се разлистяха и всеки ден резедавите петна, които се виждаха по 
дърветата като разкъсан и полепнал из клоните воал, ставаха все по-големи и 
златистозелени. Долу, в низините, млади гори шумяха с коприненонежните си листа, 
сякаш приветстваха топлото слънце. 

Дунка се вслушваше във всеки шум. Ето, близо прошумя нещо. Кошутата се 
изправи. Край гъстака се появи бекас. Голямото му око, черно като нощта, видя Дунка. 
Птицата се стаи и стана невидима. Кошутата се успокои  и легна. Така мина час, два… 

Идваха вечерните часове и преди да отиде да пасе, кошутата трябваше да накърми 
рожбата си. Тя стана, огледа се и тръгна към гъстака. Не бе изминала и половината от 
разстоянието, което я отделяше от еленчето, нейните уши, движещи се на всички страни, 
доловиха друг шум – този път по-обезпокояващ от първия. Откъм селото слизаше човек. 
 
 

1. Как бихте озаглавили текста? 
....................................................................................................................................... 
 
 

2. Колко абзаца откривате в текста? 
А) един 
Б) два 
В) три 
Г) николко 
 
 

3. В кой абзац откривате описание на природна картина? 
А) в първия 
Б) във втория 
В) в третия 
Г) няма такъв 
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4. Кой е главният герой в текста? 
А) бекасът 
Б) кошутата 
В) човекът 
Г) природата 
 

5. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Кошутата трябва да накърми рожбата си. 
Б) Кошутата не е майка. 
В) Кошутата не се страхува да срещне човека. 
Г) Описваният сезон е есен.  
 

6. Какво по състав е подчертаното в текста изречение? 
А) просто изречение 
Б) сложно смесено изречение 
В) сложно съставно изречение с подчинено определително изречение 
Г) сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение 
 

7. Кое е подчиненото изречение в подчертаното в текста изречение? 
А) Пъпките на бука се разлистяха. 
Б) Всеки ден резедавите петна. 
В) Които се виждаха по дърветата като разкъсан и полепнал из клоните воал. 
Г) Ставаха все по- големи и златистозелени. 
 

8. От кой вид е подчиненото изречение в подчертаното в текста 
изречение? 

А) подчинено определително изречение 
Б) подчинено допълнително изречение 
В) подчинено обстоятелствено изречение  за място 
Г) подчинено обстоятелствено изречение  за време 
 

9. Коя дума от главното изречение се пояснява от подчиненото изречение 
в подчертаното в текста изречение? 

А) ден 
Б) всеки 
В) резедавите 
Г) петна 
 
 

10. Коя дума е синоним на  по – обезпокояващ ? 
А) по-спокоен 
Б) по-тих 
В) по-притесняващ 
Г) по-добър 
 
 
 

11. Прочетете внимателно първия абзац от текста. Запишете в таблицата 
формите за единствено число на всички съществителни имена от 
първия абзац на текста, като ги разпределите според рода им в 
съответните колони. 
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мъжки род женски  род среден род 

   

   

   

   

   

   

 
 

12. Ако вие бяхте писатели, как бихте продължили многоточието във 
втория абзац от текста? 
Така мина час, два… 
…………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………...........................................
...................................................................................................................................... 
 

 
 
 
ТЕСТ  № 7 
 

Тогава Индже тръгна към Бакъджиците. Безплодна и черна беше земята, когато 
беше тръгнал, а сега цяла Румъня се жълтее от узрели ниви. Люлее се морето на зрелите  
жита, трепти въздухът, белеят се като бели птици забрадките на жетварките. И ето песен 
– звънка жътварска песен. Индже спира коня си. Жетварките са близо, но китка дървета 
ги крият от дружината. Ясно се чува песента. Индже слуша. И трепва, когато чува, че 
пеят за него. Пеят за Индже млада войвода: как води дружина от триста мина; как гората  
и планината плаче за Индже, за да я отърве от хайдути; как милост има Индже за 
сиромаси. 

Звъни песента под ясното небе, ронят се думите като зърна от тежки класове. 
Индже слуша. Нещо сладко се топи в гърдите му, от очите му се отронва сълза и пада 
върху бялата грива на коня му. Първата сълза, която Индже беше пролял в живота си. 
 
 

1. Кой е главният герой в текста? 
А) Бакъджиците 
Б) Индже войвода 
В) жетварките 
Г) Румъня 
 

2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид съдържанието на текста? 
А) Индже не помага на бедните. 
Б) Индже не обръща внимание на песента.  
В) Слушайки песента на жетварките, Индже чувства силно вълнение. 
Г) Жетварките работят и плачат.  
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3. Колко безглаголни изречения откривате в текста? 

А) 2 
Б) 1 
В) 5 
Г) 6 

 
4. Кои думи в подчертаното в текста изречение съдържат  променливо Я? 

А) зрели, бели 
Б) люлее, жетварките 
В) море, трепти 
Г) птици, жита 
 

5.  Колко сказуеми има в подчертаното в текста изречение и кои са те? 
А) 2 – люлее, белеят 
Б) 1 – зрелите 
В) 3 – люлее, трепти, белеят 
Г) 4 – морето, жита, въздухът, птици 
 

6. Какво по състав е подчертаното в текста изречение? 
А) сложно съчинено изречение 
Б) сложно съставно изречение с подчинено определително изречение 
В) сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение 
Г) сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение 

 
7. Колко прости по състав изречения откривате в подчертаното в текста 
изречение? 

А) 3 
Б) 2 
В) 1 
Г) 4  
 

8. Кое словосъчетание е синоним на сиромаси? 
А) бедни хора 
Б) богати хора 
В) доволни хора 
Г) щастливи хора 
 

9. Колко глагола откривате във втория абзац от текста? 
А) 1 
Б) 2 
В) 6 
Г) 7 

 
 

  10. Каква грешка може да се допусне при изписването на думите забрадките 
и сладко? 

А) замяна на к с г 
Б) замяна на д с т 
В) замяна на з със с 
Г) замяна на с със з   
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          11. Какви по вид местоимения са употребени в изречението  Нещо сладко се 
топи в гърдите му, от очите му се отронва сълза и пада върху бялата грива на коня 
му.? 
           
          А) лични местоимения 
          Б) показателни местоимения 
          В) въпросителни местоимения 
          Г) притежателни местоимения 
 
 
 
 
ТЕСТ№8 
 
 

На основата на природните особености, както и в степен на етнографските белези, 
Океания се разделя на няколко части. 

Вътрешните тихоокеански острови в района на Океания са известни под името 
Полинезия, като  най-големи тук са Хавайските с вулканичен произход. Западните 
части са заети от Микронезия,  като най-големи са Каролинските и Марианските 
острови, които са предимно коралови. В Меланезия (което означава Черни острови)  е 
разположен вторият по големина остров на Земята – Нова Гвинея, отделен от Австралия 
чрез Торесовия проток. Друг по-голям остров е Нова  Каледония, както и Соломоновите 
острови и островите Фиджи. Отделна островна група образуват островите Нова 
Зеландия с два големи острова Северен и Южен, разделени от  Куковия проток. 

Повечето от островите на Океания са обитаеми, но общата численост на 
населението  не е голяма – около 12 милиона души. На остров Нова  Гвинея, както и на 
част от съседните острови, живеят  папуасите с тъмен цвят на кожата и гъсти  къдрави  
коси. Те се отнасят  към негроидната раса и имат родствени връзки с аборигените в 
Австралия. Местните жители на остров Нова Каледония се наричат канаки. Коренните 
жители на Нова Зеландия се наричат маори. За разлика от негроидната група те имат по-
светла кожа и леко  вълнисти коси. Жителите на  Океания са били по-напред в своето 
развитие от аборигените в Австралия.  

В миналото всички острови на Океания постепенно  са били колонизирани, като 
едва през настоящия век се оформят отделни страни. Най-големите от тях  и най-добре 
стопански развити са Нова Зеландия, Папуа-Нова Гвинея, Фиджи, Тонга и други. 
Хавайските острови са петдесетият щат в състава на  САЩ. 
 
1. Прочетете текста.Посочете какво заглавие ще поставите като най-подходящо? 
А) Аборигените в Австралия                             
Б) Земята на маорите    
В) Островите на Океания 
Г) Австралия 
 
2. Препишете сложните прилагателни имена от текста. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
3. В учебника по кой изучаван предмет  можете да намерите този текст 
А) История и цивилизация                           
Б) Литература 
В) География и икономика                                      
Г) Биология 
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4. Каква е целта на този текст? 
А) развлекателна                                        
Б) образователна 
В) информативна                                       
Г) художествена 
 
5. Подчертайте термините, които са употребени в текста. 
 
папуаси                           Тонга                              проток 
канаки                             Фиджи                           щат 
маори                               керамични съдове        остров 
Полинезия                       атол                                САЩ. 
 
6. Запишете колко абзаца има в текста? 
А) два   
Б) един                                                                                                      
В) три 
Г) четири 
 
7. Какви глаголни времена са използвани в текста? 
А) минало неопределено време и сегашно време 
Б) бъдеще време и минало свършено време 
В) минало несвършено време и сегашно време 
Г) минало предварително и бъдеще време. 
 
8. Определете кои от причастията в текста са деятелни и кои страдателни, като ги 
запишете в табличката. 
 

     ДЕЯТЕЛНИ   ПРИЧАСТИЯ    СТРАДАТЕЛНИ      ПРИЧАСТИЯ 
  
  
  
  

 
9. Посочете какви са думите коренни и местни, употребени в текста в 
словосъчетанията коренни жители и местни жители. 
А) антоними 
Б) омоними  
В) пароними 
Г) синоними. 
 
 
10. Кои острови  се наричат „Черни острови“?   
А) Полинезия 
Б) Хавайските острови 
 В) Микронезия 
 Г) Меланезия 
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11. Към кои географски земи можем да прибавим определението НОВА. Посочете 
със стрелки от прилагателното НОВА към  названието на страната. 
 
 
                                                           ГВИНЕЯ 
                                                           ПАПУА 
                                                           ЗЕЛАНДИЯ 
НОВА                                                ОКЕАНИЯ 
                                                            КАЛЕДОНИЯ 
                                                            ТОНГА 
                                                            ФИДЖИ 
 
12. Посочете какво по състав е изречението. 

Те строели плавателни съдове, занимавали са се със земеделие, риболов, 
изработвали керамични съдове и тъкани, строели жилища и носели разнообразни 
украшения. 
 
А) просто разширено изречение                                
Б) сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение 
В) сложно съставно изречение с подчинено определително изречение 
Г) сложно съчинено изречение 
 
13. Запишете всички местоимения, които се срещат в текста. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................... 
 
14. Напишете синонимите на посочените  думи и словосъчетания. 
 
жилища .....................................................................................                                                
украшения.................................................................................. 
керамични съдове......................................................................                                                
население...................................................................................... 
вълнисти коси ............................................................................                                              
плавателни съдове........................................................................ 
 
 
 
ТЕСТ № 9 

Една есенна вечер беше, на  двора на Крайналията залаяха кучета, някой повика. 
Стар хайдутин, Крайналията грабна пушката, отвори вратата и попита кой е. Вън беше 
тъмно, валеше дъжд, но на светлината, която нахлу през отворената врата, той видя един 
човек, загуглен с ямурлук. 

– Кой е? – попита Крайналията и кондакът на пушката му тракна два пъти.  
– Аз съм, чичо, не ме ли познаваш? 
Сред пръските от дъжд се усмихваше млад момък, снажен, широкоплещест, с 

изпечено и здраво лице, каквото може да има човек, който е живял на открито. 
Крайналията видя как изпод ямурлука му лъснаха пищови, а едната му ръка беше 
превързана и кърпата беше кървава. Опитно око имаше Крайналията, разбра какъв 
гостенин му е дошъл, накара го да влезе вътре и заключи вратата. 
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Когато момъкът се изправи пред огъня, хвърли ямурлука  и се усмихна също тъй, 
както се беше усмихвал вън, едва тогава Крайналията позна чертите на своя род и 
разбра, че е Стоян, братовият му син. Чувал беше, че се бил метнал на него и  станал 
хайдутин. 
 
1. Към кой функционален стил принадлежи текстът? 
А) художествен стил 
Б) научен стил 
В) публицистичен стил 
Г) официално-делови стил 
 
2. Между кои герои се провежда разговор? 
А) Крайналията и дъжда 
Б) Крайналията и Стоян 
В) Стоян и кучетата 
Г) Стоян и братовият син 
 
3. През коя част от денонощието се развива действието в текста? 
А) през деня 
Б) по обед 
В) вечерта 
Г) сутринта 
 
4. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Стоян отива при чичо си Крайналията. 
Б) Стоян не отива при чичо си Крайналията. 
В) Крайналията излиза навън без пушка. 
Г) Сезонът е пролет. 
 
5. Коя дума е синоним на снажен? 
А) нисък 
Б) дебел 
В) висок 
Г) красив 
 
6. Напишете антонимите на следните думи: 
тъмно – …………………………………… 
отворената – ……………………………… 
 вътре – …………………………………….. 
заключи – …………………………………… 
 
7. Колко прости изречения откривате в подчертаното в текста  изречение? 
А)1 
Б) 2 
В) 3 
Г) 4 
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8.  По какъв начин са свързани простите изречения в състава на подчертаното в 
текста  сложно изречение? 
А)  с относителни местоимения 
Б) подчинително 
В) със съюза и 
Г) със запетаи 

9. Преобразувате пряката реч от текста в непряка. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................................................................... 
 
 
10. Прочетете  първия абзац от текста, препишете всички местоимения и 
определете техния вид. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

11. Прочетете  втория абзац от текста, препишете всички прилагателни имена. 
Определете техните род и число. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

12. Препишете сложните смесени изречения от текста. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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АКТУАЛИЗИРАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ЛИНГВИСТИЧНИ ЗНАНИЯ 

 
Напиши правилната буква: 
ж или ш  
Дръ __   ка,   въртеле __ ка,      кни __   ка 
 
з или с  
Бе __  крайно, водол а__,  въ __    тание 
 
 
Препишете текста и отстранете допуснатите правописни грешки. 
 

Веднъш един керван патувал ис постинята. Ис  необятнъта равнина отдалеч се 
носел звънът на къмилски и конски хлопки. Най напрет гъст облък прах издавъл   
приблежаването на кервана. Когато през него приминавал ветрец, проблясвали лъскъви 
оръжия.Такъв се сторил керванът на мъжа, който го наближавал отстрани.Той яздел 
хубав арапски кон, оседлан с покривало на тигрови шарки. Водел го със тъмночервени 
юзди с сребърни званчета, а на главата на коня се веели красиви пера. 
 
      Правилно си работил /а , ако си открил/а 18 правописни грешки . 
 
 
 
Коя част от речта ще  запишете  в кръга, като имате предвид, че има общи 
характеристики с глагола и  прилагателното име?  
 

 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 

общи 
характеристики с 

глагола 
 време, число, залог 

общи 
характеристики с 

прилагателното име 
род, число, членува 

се 
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Прочете първите два абзаца от разказа на Йордан Йовков „По жицата“. Запишете в 
две колонки под името на героя глаголите, които характеризират поведението му. 
 

ГУНЧО                                                                                              МОКАНИНА 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Свържете със стрелки в двете посоки глагол от поведението на единия герой с 
глагола, отговарящ на действието на другия герой на същите колонки. 
 
Кои действия са еднакви за двамата герои и с кой глагол са изразени. 
Запишете ги под името на героите. 
 
Гунчо                                                                       Петър Моканина 
……………………………………………………………………………............................ 
 
  
 
Кои глаголи с общ корен  показват мъката на цялото семейство и у 
Моканина? Запишете глаголите. 

Гунчо……………………………………………………………………………………… 
майката…………………………………………………………………………………… 
Нонка……………………………………………………………………………………… 
 
Моканина……………………………………………………………………………………… 
 
Запишете словосъчетанията с глаголите, които показват как Петър Моканина 
преценява Гунчо. 
 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Образувайте множествено число на прилагателните имена: 
(странен)  хора:.............................................................................. 
(пунктуационен) правила:............................................................ 
(съвременен) филми:..................................................................... 
(есенен) пейзажи:......................................................................... 
(военен)  машини:........................................................................... 
(вълнен)   чорапи:........................................................................... 
(писмен) упражнения:................................................................... 
(необикновен)  приключения:....................................................... 
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Извадете и запишете в съответните колонки на таблицата  местоименията от 
текста:  
 

Сега ще ви разкажа за брат си. За своя брат Йонатан Лъвското сърце, за него 
искам да ви разкажа. Ще се получи май почти приказка, а и мъничко страшна история, 
но всичко е съвсем-съвсем вярно. Макар че за това знаем само аз и Йонатан — никой 
друг.  

Отпървом Йонатан не се казваше Лъвското сърце. Презимето му беше Лъвски, 
също както маминото и моето: Йонатан Лъвски. Аз съм Карл Лъвски, а мама — 
Сигрид Лъвска. Татко пък бил Аксел Лъвски, но заминал, когато съм бил едва на две 
годинки: отплавал в морето и оттогава не сме чули за него.[…] 

Сега ще ви разкажа защо брат ми Йонатан беше наречен Лъвското сърце, както 
и невероятните приключения, които ни се случиха след това. 

Но освен всичко това, той беше също добър и силен, умееше и разбираше всичко, 
беше пръв ученик в класа си, децата долу от двора се мъкнеха непрекъснато подире му 
и искаха все да са с него, а той им измисляше разни весели игри и им устройваше 
приключения, в които аз никога не участвувах, защото не можех да се вдигна от 
вехтата кушетка в кухнята. Постоянно лежах, но пък щом се върнеше у дома, 
Йонатан ми разказваше за всичко, което се бе случило през деня, за всичко, което бе 
видял, чул или прочел. Сядаше до мен на ръба на кушетката и захващаше дълги, 
предълги разкази. И той спеше в кухнята — на сгъваемо легло, което вечер вадеше от 
гардероба. 
   Из „Братята с лъвски сърца“ Астрид Линдгрен 
 
 

Лични 
местоимения 

Притежателни 
местоимения 

Относителни 
местоимения 

Обобщителни 
местоимения 

    
    

 
В кой ред са изброени само глаголи? 
А) носи, пъстър, човек 
Б) ходеха, пял, струнен 
В) скачаше, танцуваха, говорил 
Г) висок, смееха, цигулка 
 
Попълнете таблицата, като преобразуваш глаголите в посочените времена. 
Сегашно 
време 

Бъдеще 
време 

Минало 
св. 
време 

Минало 
несв. 
време 

Минало 
неопределено 
време 

Минало 
предварително 
време 

Бъдеще 
време в 
миналото 

свири       
рисувам       
ходим       
пишете       

 
 
Прочетете изреченията. Запишете в таблицата всички глаголи от свършен и 
несвършен вид. 
Ученичката прочете урока, след това го научи.  
Ти стоиш вече цял час тук, а още не си постигнал своето. 
Учителката писа цял час на дъската, обясни ни новите понятия, но ние не внимавахме. 
Дядо седя дълго, чете вестника и прелиства страниците на календара, мислейки за 
предстоящия празник. 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 36

 
Свършен вид Несвършен вид 
  
  
  
  
  
  

 
 
 Попълни празните места в изреченията с глаголи в изявително наклонение. 

Сега…………………. със съучениците си приказни картини. ……………………. 
със зелено и жълто гората, а кафявото оставям  за по-късно. 
 
 
В кое изречение има преизказна глаголна форма? 
А) Музикантът свири новата си песен. 
Б) Секретарят пишел писма всяка седмица, но без резултат. 
В) Отиди и донеси онази вещ! 
Г) Ако си научиш бързо, ще играеш. 
 
 
Като имате предвид  условните знаци6, посочени по-долу, запишете  срещу схемите 
глаголното време, на което те  отговарят. 
 

  момент, за който се говори, 
 

   момент на говорене 
 

  глаголно   действие 
 
1. 
                                

                                                     ………………………………………………….. 
2. 

                                         …………………………………………………. 

                                                
6 Символното онагледяване на моделите на глаголните времена е по:  Тилков, Д., Т. 
Бояджиев. Онагледяване на материала по български език. София: Народна просвета, 
1971. 
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3. 

                                      ………………………………………………… 
4.     

                                    …………………………………………………. 
5. 

                                 ……………………………………………………. 
 
 
Съставете по едно изречение с всяко от записаните по-горе глаголните времена. 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Напишете  глаголите:  да  прочета, да нося, да видя, да пея, в глаголните 
времена, посочени от схемите, като се ръководите от глаголното действие, 
съобразено с момента на говоренето. 
 

                           ………………………………………………….                                                                                                                    
                                                         …………………………………………………………. 
Преди момента на говоренето     …………………………………………………………. 

.   
                                                       ……………………………………………………………. 

.. 
 

 

                     
………………………………………………………………………………………………….                  
………………………………………………………………………………………………….                                                   
…………………………………………………………………………………………………. 

След момента на говоренето      ………………………………………………………… 
                                                      
………………………………………………………………………………………………… 
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Кои препинателни знаци не се употребяват за отделянето на обособени части: 
 
А) ,,                                
 Б) - -                      
 В) (  )                       
  Г) !! 
 
Кои препинателни знаци се използват  за пунктуация в изреченията? Оградете ги. 
 
   .        ,     :      Z       <             >         X           ?        !        ;      ….     (   )     *          y 
 
Отговорете с ДА или НЕ: 
 
Простото изречение може да бъде… 

кратко и разширено.                                                              да / не 
безглаголно.                                                                           да / не 
безподложно.                                                                           да / не 
подбудително.                                                                          да / не 
въпросително.                                                                         да / не 
съобщително и заповедно едновременно.                            да / не. 

 
Сложното изречение може да бъде… 
сложно съчинено  изречение.                                                              да / не 
сложно съставно с подчинено допълнително изречение.                 да / не 
сложно съставно с подчинено определително   изречение .            да / не 
сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение .            да / не 
сложно смесено изречение.                                                                  да / не 
сложно съставно с подчинено подложно изречение.                        да  / не. 
 
 
 
Какви  значения на  думите можете да запишете срещу тиретата на празните 
места? 
 
Земя - ......................................              
 - ......................................              
 - ......................................              
 - ......................................              
 - ......................................              
Блок - ......................................              
Син - ......................................              
 
7. Прочетете крилатите фрази от гръцки философи. Изпълнете поставените по-долу 
условия, като срещу характеристиката на всяка фраза запишете съответстващата ù  
цифра. 
 
1. „Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.“ Аристотел 
2. „Във всяко творение на природата има нещо за възхищение.“  Аристотел 
3. „В основата на всяка мъдрост е търпението.“  Платон 
4. „Книгата е ням учител.“ Платон 
5. „У късия ум – дълъг език.“  Аристофан 
6. „Против злословията  на клеветника няма лекарство.“ Аристофан 
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7. „Заговори, че да те видя.“  Сократ 
8. „Не живеем , за да ядем, а ядем, за да живеем.“ Сократ 
9. „Всичко  тече, нищо не остава на едно място.“ Хераклит 
10. „Не си  струва да молиш боговете за това, което можеш сам да постигнеш.“   
Епикур 
11. „За да причиниш мъка на завистниците, трябва да си в добро настроение.“  Диоген 
 
Между крилатите фрази: 

има едно безглаголно изречение. ……………. 
в едно от изреченията се среща обобщително местоимение в Дателен падеж……. 
в едно от изреченията глаголът е в повелително наклонение. …………….. 
едно изречение е сложно съставно изречение с подчинено определително 

изречение. ……………. 
едно изречение е сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено 

изречение за причина. ……………….. 
в три изречения има обобщително местоимения в Именителен падеж. ………….. 
в едно изречение е употребен синоним на неговорещ. ………….. 
в едно изречение е изпуснат подлогът (местоимение), който се подразбира от 

глаголното лице. ………………… 
в едно от изреченията са употребени  синоними на думите клюкар и клюки. 

……………. 
Внимание! В един от отговорите ще трябва да запишете три цифри. 
 
 

Образувайте сложно изречение, като подредите думите: 
вървяло, момчето, по, пътя си, царска, колесница ,  дъщеря, видяло, като, а, в, една , нея  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 Подчертайте с една линия подчиненото определително изречение в състава на 
сложното изречение. 
Картината, която висеше над леглото ми, беше най-хубавото нещо в моята стая. 
В далечината се белееха планински върхове, чиито склонове се спускаха в стръмни 
урви. 
Доскоро изобщо не му бе хрумвала мисълта, че нещо може да им се случи, докато ходят 
из планината. 
 
 Подчертайте с една линия подчиненото допълнително изречение в състава на 
сложното изречение. 
Знаех, че той ще замине някой ден, но го отричах вътрешно в себе си. 
Дали това беше вярно, дядо Тома не знаеше. 
Те не забелязаха, че старите корени на дървото бяха изрязани като с нож от острите зъби 
на глигана. 
 
Запишете какъв вид са подчинените обстоятелствени изречения в състава на 
сложното изречение? 
Когато отминех далече, там пак екваше нейната сочна песен, високо, проточено, със 
странни провиквания. – …………………………………………  
Детето трябваше да играе, както само то си знаеше. –……………………………………... 
Ще отида там, където ми видят очите. –…………………………………………………….. 
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Подчертайте с една линия подчиненото подложно изречение в състава на сложното 
изречение. 
Добре дошъл ще е, който дойде. 
Некултурно е да се говори високо. 
Какъвто и да е, в случая има право. 
 
 Какво по състав  е изречението Аз видях, че беше заспал и не ме чува. ? 
А) сложно смесено изречение 
Б) сложно съставно изречение с подчинено определително изречение 
В) просто изречение 
Г) сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение 

Образувайте сложни изречения, като подредите думите. 
 
Той, отказвайки, се въвлече, в, условията, нови , неприятности, да,приеме 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Разбра, Иван, допуснал ,че ,грешка, се усмихна, и, виновно, е 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
Светът, ще бъде, само, когато, хората, щастлив, станат, по-добри 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
Който, всеки, винаги, се, мисли ,прав, греши 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
Не знае, какво, може, никой, преди, да, е, направи, опитал 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
Украса, се хареса, новогодишна,бе, в, града,доста,пъстра, и, на, всички 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
Нас, ни казаха, да ,отидем, на, игрище, и ,да, чакаме, футболното 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
 
В разговорния стил на българския език се срещат някои турски думи. Запишете 
срещу написаните  разговорни форми българските съответни думи със същото 
значение. 
 
дувар – …………………... алъш-вериш – …………….. 
кавга – …………………. карпуз – …………………… 
каун – ………..……….                                         рушвет – ……………………         
шише – ……………………  джам – …………………… 
 
Кои турски думи са заемки в  нашия език и нямат съответствие в българския език 
със същото значение. Подчертайте ги. 
 
Кибрит, конак,  фасул,  чорба, мисир, патладжан, манджа.      
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Запишете българските съответствия на записаните турски думи в българския 
речников състав срещу тях. 
 
фасул – .......................... .                  
мисир – …………..........    
чорба – ……...............   
бахча – .......................                    
гьол – ...........................                   
 

Преобразувайте пряката реч в непряка: 
Бабичката се върнала вкъщи и обадила на змея: 
 – Не ме пускат да вляза. 
 Тогава змеят се ядосал и рекъл: 
 – Иди, кажи им да те пуснат, че иначе ще направя поразия. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
Попълнете вертикално в квадратчетата на таблицата имената със следното 
значение: 
1.Синоним на голям, величествен, знаменит, славен, известен. 
2.Учебно помагало, в което  чрез карти, схеми, графики може да научим по предметите  
история и география. 
3.Дворец, палат, домът на царя и царицата. 
4.Легендарен тракийски певец и музикант. 
5.Презимето на известен български революционер, участник в  Априлското въстание. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
     
     
     

 
 
Ако правилно сте работили, буквите от 1. до 5. съставят презимето на известен 
български писател. 
 
1. Напишете граматичното значение на думата 
красива – ……………………………………………………….. 
 
Напишете лексикалното значение на думата 
красива – ……………………………………………………. 
 
 Какво е метафорична употребена дума? 
А) Дума, употребена неправилно. 
Б) Дума, употребена правилно. 
В) Дума, употребена с преносно значение. 
Г) Дума, която е нова. 
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Свържете думите и словосъчетанията по начин, по който да образуват верни по 
смисъл изречения. 
Новата               топка                 подскочи високо. 
Силният              ученици           спечели купата. 
Шарената             цветя                 влезе в класната стая. 
Пролетните          атлет                  учат всеки ден. 
Старателните       учителка           цъфнаха вчера. 
 
 
Какво означава словосъчетанието не обелва зъб? 
А) говори 
Б) слуша 
В) пее 
Г) мълчи 
 
 
Подчертайте словосъчетанията, които имат ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ: 
приказки  на баба                              бабини приказки 
очи на орел                                         орлови очи 
 зъби на вълк                                       вълчи зъби 
отварям очи                                        отворени очи 
дигам глава                                         надигат глава 
 
 
Подредете синонимите така, че да получите четири колонки със синоними. 
 
Сбирка, мисъл, радвам се, красив, съвещание, разсъждение, забавлявам се, размишление, 
ликувам, прекрасен, митинг, любувам се, съображение, грациозен 
 

сбирка мисъл радвам се красив 
    
    
    
    

 
 
Напишете антонимите на: 
 
голям- ………………….                                        късно-…………………….. 
нощ-…………………….                                       сутрин-………………….. 
добър-…………………                                          мек- ……………………    
високо-………………..                                           беден--………………….. 
болна-…………………                                           истински-……………….. 
стар-…………………                                             щастие-…………………. 
тясна-………………                                               дебели-…………………… 
бял -…………………                                             радостни-……………….. 
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Подредете в двете колонки на таблицата словосъчетанията. 
 
чиста стая, чиста съвест, златен пръстен, златно сърце, горчив бадем, горчива 
усмивка, остър нож, остър слух, желязна лопата, желязно здраве, стоманена кама, 
стоманени мускули, здрава врата, здрав сън 
 

Словосъчетания с пряко значение Словосъчетания с преносно значение 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 
 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРЯКАТА РЕЧ В НЕПРЯКА 
 
    Преобразувайте пряката реч в непряка. 

Рибарят се навел, дигнал делвата и рекъл: 
 - Тежичка е. Трябва да е пълна със злато. Да я отворя ли? 
- Няма да я буташ! Делвата е моя. Вземи си жълтицата и ми дай късмета! – викнал 
пътникът. 
- Тюх, аз нямам късмет и това си е – почнал да се тюхка рибарят, подал делвата, взел 
жълтицата и си тръгнал омърлушен 
 
 

РАЗИВАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА САМОПРЕДСТАВЯНЕ 

Напиши заявление до треньора по футбол в училището, за да бъдеш включен 
в новия отбор. 

Напиши заявление до ръководителя на танцовата трупа към училището, за да 
бъдеш включен/а  сред участниците в концерта по случай празника на училището. 

Представи си следната ситуация: Преместваш се да живееш в друг квартал и 
сменяш училището, в което си учил досега, защото е далече и не искаш да пътуваш.  
Състави текстове, в които да се представиш: 

 на класния ръководител и учителите в новото си училище; 
 на съучениците си и новите си приятели. 

В кой от случаите ще употребиш  етикетни формули? 

Твой съученик е написал  заявление до директора на училището. 

 Госпожа  Деректорке, моля да ми дадете да отсасвам  тази седмица в петък.  Аз 
играя фъф футболния отбор на училището от три години и пазя вратата да не ни 
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вкарат голове затово и този петък трябва да я пазя като играем градското та да 
вземем наградата. Мерси ти много от сега ощи ела да ни гледаш и викаш за нас. 

  Иван  от 7клас 

Дали заявлението на ученика ще бъде уважена от директорка? Помогни му да 
го напише правилно. 

 

 ПРЕРАЗКАЗВАНЕ НА ТЕКСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
ПОСТАВЕНАТА  ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 

Прочетете текста и изпълнете поставените задачи по групи. 

І група: Преразкажете текста от името на Айя.  
ІІ група: Преразкажете текста от името на по-голямата сестра.  
ІІІ група: Преразкажете текста от името на чичо Митуш.  
 
 

По-малката сестра 
 

Васил беше докарал от пазаря две млади кобилки. Отвързаха ги от каруцата и ги 
пуснаха в харманя, празен по това време и ограден с висок дувар. И двете кобилки бяха 
още неопитни, току-що хванати с ласо от стадото им, навикнали на свобода, диви. Чичо 
Митуш и слугите гледаха иззад вратника и не само се любуваха на кобилките – те 
наистина бяха хубави, –  но и с опитно око откриваха ту една, ту друга черта от нрава 
им. Едната беше червена и се казваше Айя (родена през май), а другата черна, тя нямаше 
име. Всяка беше вързана за шията с по едно ново въже, което се влачеше по земята. 
Нищо друго – ни юлар, ни юзда, ни хамут – не беше слагано на тях. Копитата им не бяха 
подковани, израстнали прекомерно, спитени. Гъстите им опашки досягаха земята.  

Айя беше по-жива, по-буйна. Когато чичо Митуш влезе в харманя, тя се подплаши, 
извъртя се и удари на бяг, но срещна каменната стена, започна да се лута и да бие 
гърдите си о нея. Чичо Митуш дойде още по-близо, тя се промъкна между него и зида и 
избяга на другия край. След това, както правят конете, когато са уплашени, тя се обърна 
с очи към опасността, наостри уши, дори пристъпи малко, загледа се и запръхтя силно, 
като че хъркаше. Над черните й светнали очи падаше кичур черна грива. 

  Докато Айя бягаше насам-нататък, черната кобилка оставаше по-спокойна, 
по-сдържана. Но тя винаги отиваше там, дето беше Айя, следваше я, държеше се близо 
до нея, като че ли искаше да я успокои и заварди. Васил беше казал, че двете кобилки 
били сестри и че Айя е по-малката. 
                                                                                                                    Йордан Йовков 
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Прочетете текста и изпълнете поставената задача. 
 
 Преразкажете текста от името на Соколски. 
       

 Но Бенковски продължаваше да се разхожда из стаята със същия поглед, със 
същата усмивка и говореше ни той за сладката победа, която ни чака, като махаше 
отсечено с ръка, сякаш държеше калъчка. Соколски грееше от щастие и думкаше с 
юмрук по масата. Той никак не виждаше какво става с мене, как се споглеждат Павльо и 
Спас. Аз все смятах да поговоря с апостола на изпроводяк, но кога стана време да си 
върви, той поиска да бъде придружен от Соколски.“Апостоле – рекох, –  нека аз, 
познавам по-добре сокаците и къра!“ Но тупна ме той с десница по рамото и бодра, и 
твърда като камък, па рече: ”Лоша а нощта, Даскале. За тебе-готова болест е тя. Ценен 
човек си ти, ще те пазим!“ А усмивката му весела, загадъчна и сурова бе. 

И когато представители от всички комитети трябваше да се сберат в Оборище за 
определяне деня и ръководството на въстанието, от Перущица заминаха Соколски и 
Спас Гинов. Соколски бил чакан от Апостола и получил власт голяма – началник на 
охраната. Никой не можел да се доближи до поляната на събранието и до апостолите без 
разрешение негово. Той пръв подписал да се дадат всякакви неограничени пълномощия 
на Бенковски за ръководене на въстанието, когато то пламне. 

Сам се върна Спас от Оборище. Соколски останал при апостола – на разположение 
негово. Пратил писмо до Спаса. Възторг и щастие струяха от хартията: „Работата е 
свършена – пишеше ми той, – съдбата на Оручето (Турция) е решена…“  

                                                                    „Цената на златото“                                          
Генчо Стоев 

 

Прочетете текста и изпълнете поставените задачи по групи. 

І група: Преразкажете текста от името на човека.  
ІІ група: Преразкажете текста от името на лъва. 
ІІІ група: Преразкажете текста от името на неутрален разказвач. 

 

Човекът и лъвът 

Един човек сечал дърва в гората. Лъвът дошъл при него и рекъл: 
— Ей, човече, хайде да се преборим! Ако те надвия аз — ще те изям, ако пък ти ме 
надвиеш — ти ме изяж. Човекът рекъл: 
— Ако искаш да си мерим силите, лъвчо, няма защо да се борим. Ето тук това дебело 
дърво — дай да го сечем. 
— Добре — съгласил се лъвът. — Аз с корен ще го измъкна! 
Човекът взел брадвата и с няколко удара отсякъл дървото. А лъвът забивал зъбите, 
ноктите, борил се с дървото, изкъртил си зъбите и пак нищо не направил. 
— Видя ли, лъвчо, че аз съм по-силен от тебе? — попитал човекът. — Аз отсякох 
дървото, ти не можа. Искаш ли сега да свирим и да видим кой ще надсвири. 
— Най-напред ме научи да свиря! — рекъл лъвът. 
— Ще те науча, лъвчо, ама за тебе трябва друга свирка. 
— Направи ми, човече, свирка! — рекъл лъвът. 
Човекът взел едно доста дебело дърво, ударил го с брадвата, та малко го разцепил, 
турнал едно дървено клинче, та да държи цепнатините поотделно, и рекъл на лъва: 
— А сега турни си тук предните крака, нали те са ти ръце? 
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Лъвът турнал нозете си в цепнатините, човекът измъкнал клинчето и дървото стиснало 
здраво лъва. Лъвът не могъл да изтърпи тия болки, опитал се да измъкне нозете си, но 
напразно — дървото стягало. Той пищял, ревал от болки и молил човека да го пусне. 
Човекът го пуснал. 
— Е, човече, дотук ти си по-силен — рекъл лъвът. — Хем си по-силен, хем си по-хитър 
и умен. Но аз искам да премерим силите си още веднъж. Хайде да прескочим този ров. 
Пред тях имало един доста голям ров, пълен с вода. Човекът погледнал, погледнал, па 
рекъл: 
— Бива, лъвчо! Само че аз ще взема и третия си крак и ще скачам, аз имам три крака, а 
ти имаш четири! 
— Вземи, човече, и рипай с третия крак! — заповядал лъвът. 
Човекът грабнал една голяма тояга, изсилил се на овчарски скок и прехвърлил рова. 
След него се изсилил лъвът. Скочил и паднал в средата на рова. Той бил дълбок, широк 
и пълен с вода, та лъвът се удавил. 
 Така оттогава човекът останал най-силен, защото побеждавал враговете си с 
ум и разум. 
     Народна приказка 

 

 

Прочетете текста и изпълнете поставените задачи по групи. 

І група: Преразкажете текста от името на  магарето 
ІІ група: Преразкажете текста от името на коня. 
 

Магаре и кон 
Магарето и Конят тръгнали на воденица. Магарето се влачело едвам-едвам, защото 

на гьрба му били натоварени два чувала жито, а охранения кон препускал празен и бодро 
цвилел. 

- Ох! - изпъшкало магарето. - Колко много тежат пустите му чували! Задъхвам се. 
Ако падна, ще умра. Моля ти се, Кончо, помогни ми! Кажи на стопанина да прехвърли 
единия чувал на твоя гръб. 

Но конят си правел оглушки и пет пари не давал за своя претоварен другар. 
На едно каменисто място магарето се препънало, строполило се на земята и 

издъхнало под чувалите. 
Тогава стопанинът на двете животни наместил магарешкия самар и чувалите върху 

конския гръб, шибнал коня с камшика си и го подкарал напред. 
Конят се превил под тежкия товар, въздъхнал, извил глава към магарето и рекъл: 
- Ех, братко, ако бях послушал молбите ти, сега щях да нося само един чувал жито. 

И захванал да преплита краката си. 
                                                                             Българска народна приказка 
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Прочетете текста и изпълнете задачите по групи. 
 
І група:  Преразкажете приказката от името на младите дръвчета  
ІІ група: Преразкажете приказката от името на стария бук  
 

Гората и секирите 
 

По горския път се задала една кола, натоварена с нови секири, току-що излезли от 
ковачницата. Младите дръвчета, които растели покрай коловозите, се разтревожили, 
зашумели с листа, захванали да си шепнат.  
— Какво има? — попитал един стар бук, който се бил разположил навътре в гората.  
— Свършено е с нас! — отвърнали дръвчетата.  
— Защо?  
— Защото в гората пристигнаха секирите.  
— Я вижте — поръчал букът, — има ли при тях от нашите?  
Дръвчетата се взрели към колата и отвърнали:  
— Няма.  
— Не бойте се, като е тъй — рекъл букът. — Клонче няма да падне от вас, докато 
дървото не стане съюзник на желязото. Страшно щеше да бъде, ако гората беше дала на 
секирите топоришки! 
                                                                                 Ангел Каралийчев 
 
 
Прочетете текста и изпълнете задачите след него. 
 

Врабчето 
 

Връщах се от лов и вървях по алеята на градината. Кучето тичаше пред мене. 
Изведнъж то намали крачките си и започна да дебне, сякаш беше подушило пред 

себе си лов. 
Погледнах надолу по алеята и видях малко врабче с жълтичко около човката и пух 

на главата. То беше паднало от гнездото (вятърът силно люлееше брезите на алеята) и 
седеше неподвижно, безпомощно разперило наскоро порасналите си крилца. 

Моето куче бавно се приближаваше към него, когато изведнъж, откъсвайки се от 
близкото дърво, едно старо черногръдо врабче като камък падна пред самата му муцуна 
и цялото настръхнало, разкривено, с отчаян и жален писък два пъти подскочи към 
зъбестата зинала уста. 

То се хвърли да спасява, заслони със себе си своята рожба… но цялото му мъничко 
тяло трепереше от ужас, гласецът му беше див и прегракнал, то примираше, то се 
жертвуваше! 

Какво грамадно чудовище трябва да му се е сторило кучето! И все пак то не можа 
да се задържи на високото си безопасно клонче… Сила, по-силна от неговата воля, го 
хвърли оттам. 

Моят Трезор се спря, стъписа се… Види се и той призна тази сила. 
Побързах да повикам смутеното куче и с благоговение се отдалечих. 
Да, не се смейте. Аз благоговеех пред тази мъничка героична птичка, пред нейния 

любовен порив. 
Любовта, си мислех аз, е по-силна от смъртта и от страха пред смъртта. Само 

любовта крепи и движи живота. 
Иван Тургенев 
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Преразкажете случката писмено. 
І група –  от името на врабчето  
ІІ група – от името на кучето ІІ група 
ІІІ група –  от името на неутрален разказвач 
 
Ако сравните трите  разказа, коя история ще бъде най-кратка? Запишете отговора 
и обяснете защо. 
………………………………………………………………………………………………….. 
   
Като имате предвид разместените по-долу думи, възстановете абзаца от текста. 

 
Куче, моето, се приближаваше,  към него, бавно, когато, изведнъж,  откъсвайки се, 

от, дърво, близкото, черногръдо врабче,  старо, като камък,  муцуна, пред самата му, 
цялото, настръхнало, разкривено, с отчаян и жален писък, два пъти подскочи, към 
зъбестата, зинала, уста, падна. 
 
 
 
Прочетете текста и изпълнете поставените задачите. 
 
Преразкажете текста по групи: 
І група – от името на мечката. 
ІІ група – от името на лъва. 

Умен цар - силна войска 

Някога, било много отдавна, лъвът събрал войска. Извикал всички животни и ги 
наредил, а най-накрай оставил магарето и заека. После повикал мечката да прегледа 
войската и да каже дали добре е подредил всичко. Баба меца дошла, минала покрай 
цялата войска, поогледала всяка животинка, усмихвала се радостно на стройните 
редици. Когато стигнала до края на редицата, видяла магарето, а до него заека и 
избухнала в силен гръмогласен смях. 
— Защо ми се смееш мари, посестримо мечко? — попитал учуден лъвът. — Какво не 
харесваш в наредбата на войската ми? Не съм ли добре строил и подредил войниците 
си? Ако не съм ги наредил добре мари, посестримо, давам ти воля сама да ги подредиш, 
както ти искаш. 
— О, не, честити царю! — засмяла се мечката. — Аз не се смея на твойта подредба. Аз 
не мога и толкова да ги подредя, ами се смея на магарето и на заека. Защо и те са дошли 
и са се наредили в твоята войска? Какво ще правят те, ако ти започнеш война с някои 
наши врагове? Магарето не може да носи пушка, нито пък да върти сабя. А заекът, как 
може да стои срещу вражеските куршуми, как ще изпъчи гърдите си, като ще му 
изхвръкне страхливото сърчице? Затова се смея, царю побратиме. 
— Не е така мари, посестримо мецо! — рекъл строго лъвът. — И магарето, и зайчето ще 
ми потрябват, когато трябва да се бия с врага. Магарето не може да стреля с пушката, не 
може да върти сабята, ама затова пък ще реве като с тръба и ще събира войниците ми, 
когато ще се разпръснат по долищата и ридищата. А зайчето ще служи за пощальон, той 
бързо ще разнася моите заповеди по всичката войска. Е, мецо, какво ще кажеш за това? 
— Няма нищо да кажа, царю честити! — рекла мечката. — Добре си го измислил и си се 
сетил за всички животни, като си им намерил и работа според силите. Ти и затова си цар, 
защото си по-голям, по-силен и по-умен от всички ни. Наистина и аз имам голяма глава, 
но не съм умна като тебе. 
      Народна приказка 
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ОТГОВОРИ  НА ТЕСТОВЕТЕ 
 
 
ТЕСТ №1 
1.В; 2.В; 3.А; 4.Г; 5.елини, варвари, триери, нос, полис, перси, остров; 6.Г;  7. І Дарий, ІІ 
Ксеркс; 8. триста, четиристотин и осемдесет, шестотин, двеста; 9.Числителни 
бройни: десет, двеста, шестотин, един, триста; Числитени редни: четиристотин и 
осемдесета; 10.Ксеркс, Термопили; 11. „300”; 12.Съобщителни изречения; 14. Прости 
изречения – 12, Сложни изречения – 2; 15. А) сложно съчинено съединително изречение,  
Б) сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение; 16. А) Азия;  Б) 
Триера; В) Термопили 
 
 
ТЕСТ№2 
1.главоноги; 2.Б; 3.|Г; 4.октоподи, сепии, калмари; 5.главоноги, многокамерна, 
ракообразни, октоподи; 6. Числителни бройни –  шестдесет, деветдесет и четири, 
десет, осем;  7.Числителни редни – шестдесети, деветдесет и  четвърти, десети, 
осми. 8. наутилуси – същ.нар.име, м.р., мн.ч., сепии –  същ.нар.име, ж.р., мн.ч., калмари 
– същ.нар.име, м.р., мн.ч., октоподи – същ.нар.име, м.р., мн.ч., 9. наутилус, сепия, 
калмар , октопод; 10. глава,  нога;  11. крак; 12. торбичка, защитна; 13.Б); 
14.наутилуси, сепии, калмари, октоподи; 15. риби, раци, мекотели; 16.две, два; 17. 2 
броя; 18. наутилус; 19. многокамерна 
 
 
ТЕСТ3    
1.Б; 2.Б; 3.В; 4.А; 5.Б; 6.В; 7.богат, охолен 8.беден, сиромах; 9.Б; 10. В; 12.но,където,или, 
които; 14.семейството, се събирало, се споделяли  
 
 
ТЕСТ 4   
 1.А; 2.В; 3.А; 4.В; 5.А; 6. Б; 7.съществителни нарицателни имена; 8.А; 9. Мока, Йемен, 
Далля, Арабски полуостров; 10. В; 12. приложение, непряко допълнение 
  
 
ТЕСТ 5  
 1.Г; 2.раждането, сватбата и погребението; 3.В; 4.момиче – ср.р.,ед. ч.; врата – 
ж.р.,ед. ч.;гирлянди – ж.р.,мн.ч.;момче – ср.р.,ед.;ч.;венци – м.р.,мн..ч.;клонки – ж.р.,мн. ч; 
5.В; 7.а;но/ала/ама; 10. А) аз; Б) мен/нас; В) аз,ти/той/тя/то;11.лични местоимения – 
ние,вие,аз,те;показателни местоимения – тези; въпросителни местоимения – 
какви,какъв,кой,какво; 12.Аз пея.Ти носиш. Ние учим.;13.носиш – 2л.,ед.ч.,сег.вр.,2-ро 
спр.;пея – 1л., ед.ч.,сег.вр.,1-во спр.;учим – 1л.,мн.ч.,сег.вр.,2-ро спр.; 14. Учителката ни 
е тъмнокоса и синеока. Нашата учителка е тъмнокоса и синеока. Нашата учителка е 
тъмнокоса и със сини очи. 15.Странджата му каза да вземе това от него, да го помни 
и да умре за България. 
 
 
 ТЕСТ 6 
1.напр. Майка; 2.В; 3.А; 4.Б; 5.А; 6.Б; 7.В; 8.А; 9.Г; 10.В; 11.м.р. – час, мир, бук, ден, 
воал, ; ж.р. – гора, планина, топлина, пъпка, низина; ср.р. –  листо; петно, дърво, слънце; 
12. Напр. в спокойствие и тишина 
 
 
ТЕСТ 7 
1.Б; 2.В, 3.Б; 4.А; 5.В; 6.А; 7.А; 8.А; 9.Г; 10.Б; 11.А 
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ТЕСТ№8 
1.В); 2. етнографски, тихоокеански; 3.В); 4.Б); 5. папуаси, канаки, маори, атол, проток, 
щат, остров; 6.Г); 7.А); 8.деятелни причастия – били, настоящия, обитаем, страдателни 
причастия – заети, разположен, отделен, разделени, колонизиран, развити; 9.Г); 10.Г);  
11. Нова Гвинея, Нова Зеландия, Нова Каледония; 12.Г); 13.няколко, които, което, те, 
своето,всички, тях; 14. жилища – къщи,домове; украшения – бижута, 
накити;керамични съдове – глинени съдове; население – хора, народ, жители; вълнисти 
коси – къдрави коси, начупени коси; плавателни съдове –  кораби, салове, лодки, ладии   
 
 
ТЕСТ 9 
1.А; 2.Б; 3.В; 4.А; 5.В; 6.светло, затворена, вън, отключи; 7.В; 8.Г; 9. Пр.Крайналията 
се зачуди кой е и когато попита, отговорът беше на човек, когото явно познаваше.; 10. 
той – лично местоимение, някой – неопределително местоимение, кой – въпросително 
местоимение, която –  относително местоимение; 11.млад – ед.ч., м.р., снажен – ед.ч., 
м.р., широкоплещест –  ед.ч., м.р., изпечено – ед.ч., ср.р., здраво – ед.ч. ср.р., превързана 
– ед.ч. ж.р., кървава –  ед.ч. ,ж.р., опитно – ед.ч. ,ср.р.; 12. Вън беше тъмно, валеше 
дъжд, но на светлината, която нахлу през отворената врата, той видя един човек, 
загуглен с ямурлук./ Крайналията видя как изпод ямурлука му лъснаха пищови, а едната 
му ръка беше привързана и кърпата беше кървава. /Когато момъкът се изправи пред 
огъня, хвърли ямурлука и се усмихна също тъй, както беше се усмихвал вън, едва тогава 
Крайналията позна чертите на своя род и разбра, че е Стоян, братовият му син./ 
Чувал беше, че се бил метнал на него и станал хайдутин. 
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Елин Пелин и Йордан Йовков – методически решения

Новата социална, политическа и културна реалност предполага съвременното 
обучение да е концептуално обвързано с идеята ученикът да е партньор и активен субект в 
учебния процес. Използването на адекватни за 21. век методи, форми, подходи, гарантира 
реализиране на целите на обучението, формиране на компетентности и стимулиране на  
интелектуалните и възприемателни способности на учениците.

 Предлаганите от нас методически решения за изучаването на авторите Елин Пелин 
и Йордан Йовков в 7. клас  са базирани на:

1. Учебна програма по литература за 7. клас. 
2. Идеята за формиране и развиване на умения за съпоставка по предварително 

формулирани критерии между текстове на различни автори. В своето изследване 
„Методика на литературното обучение“ Румяна Йовева предлага използването на 
съпоставянето като логически похват в прогимназиалната степен. (Йовева 2000: 78) 
Смятаме, че е удачно прилагането на съпоставителния метод при интерпретирането 
на произведенията „По жътва“ и „По жицата“ с оглед на: компонент от поетиката 
(герой, художествено пространство и време); жанр; морално-етичен проблем; модел на 
междуличностни отношения.  

3.  Сходни авторови концепции за съдбата на човека.
4. Дидактическите принципи: нагледност, съзнателност, системност, достъпност, 

трайност на знанията, уменията и навиците.
5. Концепцията на Людмила Кирова за обучението в постмодерната ситуация, което 

се основава на функционалност, интерактивност, синкретичност1 .
6. Използването на интерактивната техника работа по групи. При този вариант на 

интерактивен режим класът е разделен на отделни групи и е поставена конкретна задача.2  
7. Текстове от различни източници на информация, за да се развият уменията на 

учениците за четене с разбиране на текст.
8. Втори модул от НВО по български език и литература.
Предложена е система от уроци, като всеки един урок съдържа следните компоненти: 

тема, цели, метод, вид и ход на урока (Йовева 2000: 87 – 91). Всяка една от формулираните 
теми е смислово обвързана с учебното съдържание. Целите не са видово диференцирани, 
но е постигнат баланс между образователни, развиващи и възпитателни. Използваните 
методи са: метод на интерпретацията, съпоставителен, историко-типологичен 
и интерактивен. В параграфа Ход на урока предлагаме логическата организация на 
отделните учебни ситуации, чрез които етапно да се реализира конкретната тема. В 
Мотивиране на темата използваме дидактическата форма разказ, като са предложени 
идеи за съдържателни и смислови акценти в изложението от страна на учителя. В Учебни 
ситуации за разгръщане на темата сме формулирали система от въпроси и задачи, чрез 
които се разкрива конкретното учебно съдържание, реализира се темата и се провокира 
у учениците активизиране на когнитивни процеси като запомняне, разбиране, прилагане 
(по Андерсън3). В параграфа Заключителна ситуация са посочени смислови акценти за 
обобщение върху конкретното учебно съдържание. В Задачи за следващия час предлагаме 
конкретни задачи за самостоятелна работа. 

1  Виж на: http://liternet.bg/publish3/lkirova/post.htm
2  Интерактивни методи на обучение. // Юбилейна научна конференция с международно участие 

50 години ДИПКУ – Варна на тема: «Образование и квалификация на педагогическите кадри – 
развитие и проекции през ХХІ век», 2005.

3 Таксономията на Андерсън е публикувана на: http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL34.htm)



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 54

ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. // Юбилейна научна 

конференция с международно участие 50 години ДИПКУ – Варна на тема: «Образование 
и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век», 2005.

2.  Йовева, Румяна. Методика на литературното образование. Шумен: Унив.изд. 
Свети Константин Преславски, 2000

3.  Кирова, Людмила. Обучение според принципите на постмодерното мислене. 
Електронно списание Liter Net, 24.07.2001, №7 (20) http://liternet.bg/publish3/lkirova/post.
htm

ЕЛИН ПЕЛИН

Урок 1. Разказвачът художник от Байлово

1. Цели
1.1. Разкриване на личността на Елин Пелин.
1.2. Изясняване на същността на трудовата дейност жътва и значението и в живота 

на патриархалния българския селянин.
1.3. Формиране на умения за селектиране на информация от източник, различен от 

текст. 
1.4.  Формиране и развиване на умения за четене  с разбиране на текст.
2. Метод: историко – типологичен, интерактивен
3. Дидактически и интерактивни форми: работа по групи, разказ
4. Вид на урока: за нови знания
5. Ход на урока
5.1. Мотивиране на темата Разказвачът художник от Байлово

1. Времето, в което живее и твори Елин Пелин.
2. „Художникът“ на словото Елин Пелин.  
3. Селото – любовта на Елин Пелин.

5.2.  Учебни ситуации за разгръщане на темата
5.2.1.  Първа учебна ситуация.  Личността Елин Пелин  
При реализирането на тази учебна ситуация учениците могат: да осмислят ролята 

на родното място, семейството, детските години при формирането на личността на Елин 
Пелин; мотивите на Димитър Стоянов при избора му на псевдонима Елин Пелин; да 
формират умения за чете с разбиране на текст. В рамките на този етап от хода на урока 
използваме интерактивната форма работа по групи. Задачата към четирите групи е да 
формулират въпроси за предполагаемо интервю с писателя Елин Пелин, като се позовават 
на откъси от негови спомени4. 

Първа група  
Родното ми село е нависоко, само една далечна бяла линия загражда хоризонта. 

Виждат се Рила, Витоша, Люлин – много красиво място. Наблюдавал съм с часове 
особено залеза на слънцето. Страхувах се от залеза. Хващаше ме ужас, треперех, но 
пак гледах. Сънувах често тия неща, които съм изживял като дете. Още оттогава съм 
мечтателен човек (Пелин 1959: 171).

4 Всички текстове, използвани в първа и втора учебна ситуация са от  Пелин, Елин. Събрани 
съчинения. София: Български писател, 1959 
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Втора група
Роден съм в селско семейство, добро семейство, но бедно. Баща ми беше прост, 

но твърде ученолюбив човек, сам бе се научил на грамотност. Нещо повече – още през 
турско време отворил в собствената си къща някакво примитивно училище.  […]Аз 
раснах в една къща, в която имаше образовани хора, каквито по това време бяха голяма 
рядкост.[…]Аз четях безразборно, каквото ми паднеше. Домашните често ме караха 
да им чета. Понякога четях и на селяните. Този духовен мир поглъщаше цялото ми 
същество (Пелин 1959: 173).

Трета група  
Като малък с особена страст обичах да рисувам. Всички разправяха, че ще стана 

художник.[…] Реших да се явя на изпит в тогавашното рисувателно училище. Изпита 
издържах благополучно, но нямах абсолютно никакви препоръки и не можах да вляза... 
Тогава започнах да се опитвам да пиша.Така вместо художник станах писател  (Пелин 
1959: 120).

Четвърта група     
На млади години мечтаех да стана художник, затова на стиховете и разказите, 

които пишех, не давах никакво значение и ги подписвах с различни псевдоними.[…] По 
това време пишеше г-н Тодор Влайков под псевдоним Веселин. Тоя псевдоним ми се много 
харесваше и аз търсех да намеря някое подобно име, където да окончава на “ин”. По този 
начин се натъкнах на израз “Елин пелин” от народната песен: 

Елин пелин, зелен пелин,
що се, пелин, олюляваш
от вършеца до корена. (Пелин 1959: 120)

5.2.2. Втора учебна ситуация. Творецът Елин Пелин 
В този етап от хода на урока отново използваме интерактивната форма работа по 

групи. Подбраните текстове са със следните съдържателни и смислови акценти: творчески 
процес; структуриране на разказа; тематика. Поставени са следните въпроси:

1. Към какво се стреми Елин Пелин, когато създава своите произведения? (към 
текста за първа група)

2. Кой е основният герой в Елин – Пелиновите разкази? (към текста за втора 
група)

3. Какво място заема в творчеството на Елин Пелин селото и животът на 
селянина? (към текста за трета група)

Първа група
Произведението трябва да трогне човека.[…] Писателят трябва да се пази да не 

говори излишни работи (Пелин 1959: 454).
Върху всички мои работи аз съм работел пак така – с едно старание. Моята цел 

при работата е да гледам да бъде интересно нещо.[...] Изобщо -  да е нещо, което увлича, 
което води и да те заинтересува.[…] И това ми е най-голямата мъка: когато пишеш, да 
намериш един интересен сюжет (Пелин 1959: 488).

Малкият разказ обаче трябва да има преди всичко съдържание, трябва да има в 
него една идея (Пелин 1959: 67).

Втора група  
Когато ходех на лов – това мое ходене на лов, за което мнозина ми се смееха – 

ми е допринесло много да се запозная с някои неща, които по друг начин не можеш да 
опознаеш (Пелин 1959: 488 ).

Без човека нищо не става. Човекът е душата на всички тия работи – неговият 
манталитет, неговият устрем, неговите желания,, неговите стремления, неговите 
падения, неговият морал.Човекът е във всичко.[…] Ако не намерим човека, ние няма да 
намерим и сюжет (Пелин 1959: 493).
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Трета група 
Един писател се оформя в средата, в която живее, в епохата, в която се ражда 

(Пелин 1959: 464). Роден съм в село, първите години на живота си съм прекарал в село и 
ми е близък животът на нашия селянин и неговата съдба (Пелин 1959: 393). 

Първите си впечатления от живота получих в родното си село Байлово. В 
прекрасния ми роден кът научих нашия звучен език, българска песен, извезана от 
красотата на най – хубавите думи, опознах нашия работлив народ, нашия човек – 
българина и неговата широка добродетелна и отзивчива душа (Пелин 1959: 446). 

На шопите винаги съм гледал с голяма симпатия. Смятам ги за хора положителни, 
волеви, характерни, трезви. Те са реалисти. Никога не се пречупват и огъват (Пелин 
1959: 421).

5.2.3. Трета учебна ситуация.  Жътвата – трудов процес и част от ежедневието 
на българина

В тази учебна ситуация предлагаме да се използва филмът „Старовремска жътва“5, 
образно пресъздаващ жътвата, както и съпътстващите я жътварски песни, ритуали 
и обичаи, самобитното общуване на хората по между им и със земята. Динамична 
нагледност  в този етап от урока е  необходима, за да се формира конкретна представа за 
трудова дейност от ежедневието на патриархалния български селянин и да се формират 
умения за селектиране на информация от източник, различен от текст. На учениците са 
поставени следните въпроси:

1. През кой сезон е жътвата?
2. Как протича жътвата?
3. Защо жътва е била толкова важна за селянина?
4. Какво е мястото на песента по време на жътва? 

5.2.4. Заключителна ситуация
Обобщението е със следните смислови акценти:
           1. Отговорността на Елин Пелин към българския читател.
           2. Селото и хората в творчеството на Елин Пелин. 
5.2.5. Задача за следващия час 
На учениците се поставя самостоятелна работа – да прочетат разказа  „По жътва“ и 

да отговорят на следните въпроси и задача:
1. Коя трудова дейност от живота на българския селянин представя Елин Пелин 

в разказа?
2. Кои са главните действащи лица в текста?
3. Кои патриархални ценности откривате в поведението на героите и във 

взаимоотношенията им?
4. Ролята на песента в трудовото ежедневие на селянина и в живота на младите.
5.  Какви размисли породи у вас финалът на разказа?

5 http://www.see.bg/bg/place/view/198/Jytva-v-Radomirsko
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Урок 2.  Животът  на  човека  между радостта и 
страданието в разказа „По  жътва“

1.  Цели
1.1. Осмисляне на основни типове морално-етични отношения в патриархалния свят 

на българския селянин.
1.2. Затвърждаване на речево-комуникативните умения при изпълнение на поставена 

самостоятелна задача.
1.3. Затвърждаване на уменията за създаване на трансформиращ преразказ. 
2. Методи: метод  на интерпретация, интерактивен
3. Дидактически и интерактивни форми – беседа, самостоятелна  работа, работа 

по групи
4. Вид на урока: за нови знания
5. Ход  на урока
5.1. Начална учебна  ситуация

1. Актуализиране на знанията за творческия процес у Елин Пелин; за 
предпочитанията на автора да изобразява в произведенията си ежедневието, жизнеността 
и устойчивостта у българския селянин. 

2.  Проверка на изпълнението на поставената самостоятелна задача.
5.2. Мотивиране  на темата

1. Разказът „По жътва“ в контекста на тематичната и идейна насоченост на 
Елин – Пелиновото творчество.

2. Животът през погледа на Елин Пелин.
5.3. Учебни  ситуации  за  разгръщане  на темата
5.3.1. Първа  учебна  ситуация.  Жътвата в ежедневието и емоционалния свят 

на българския селянин
В тази учебна ситуация предлагаме да бъдат актуализирани знанията на учениците 

за жътвата, като за целта трябва да се позоват на филма „Старовременска жътва“. 
5.3.2. Втора  учебна  ситуация.  Елин – Пелиновото изображение на жътвата – 

щедростта на природата и отговорността на човека към плодородието 
В този етап от хода на урока учениците могат да осмислят: отношението на 

българския селянин към земята; ролята на изразните средства, чрез които писателят 
изгражда визуална представа за годишния сезон и земеделската дейност. Използваната 
дидактическа форма е беседа. Поставени са им следните въпроси:

1. През кой сезон е жътвата?
2. Чрез кои ключови думи и изразни средства авторът изгражда представа за 

мястото и времето на жътвата? (слънце, поле, небе)
3. Как авторът внушава идеята за плодородие, обилност и богатство?
4. Защо жътва е толкова важна за селянина?
5. Какво е физическото и емоционалното състояние на  жътварите?
6. Каква представа за българския национален характер изгражда Елин Пелин 

чрез поведението на жътварите?
5.3.3. Tрета учебна ситуация.  Радостта и любовта в ежедневието на българския 

селянин 
В този етап от хода на урока учениците могат да осмислят: модел на индивидуално 

поведение и междуличностно общуване по време на жътвата; ролята на моралните 
и етични норми в патриархалното общество; специфичния начин за демонстриране на 
любовта между двама млади. Използваме дидактическа форма беседа и интерактивната 
форма работа по групи. Поставени са им следните въпроси и задача:
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1. Кои семейни ценности утвърждава Елин Пелин по време на жътвата чрез  
взаимоотношенията между Никола и сестра му, между Никола и майка му?

2. Как Елин Пелин разкрива взаимоотношенията между Никола и Пенка 
преди съобщаването на трагичната вест? (реакцията на Никола след песента на Пенка; 
отношението му към Пенка; афиширането на любовта от страна на девойката)

3. Ролята на песента в живота на българския селянин. За изпълнението на  тази 
задача може да бъде използвана интерактивната форма работа по групи. Първа група – да 
открие изразни средства, чрез които се постига внушение за благодарността на човека към 
природата. Втора група – изразни средства, чрез които се разкрива радостта по време на 
жътва (колективната моминска песен). Трета група – изразни средства, чрез които авторът 
внушава идеята за силата на любовта (песента на Пенка към Никола).

5.3.4. Четвърта учебна ситуация. Колективното и индивидуално страдание 
В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма беседа.

1. Кое събитие повлиява върху емоционалното състояние на жетварите? 
(учениците трябва да насочат своето внимание към изречението Но ето че дотича из 
отдалеченото краище босоного хлапе и уплашено обади, че Пенка примряла от жега и 
да коментират ролята на противопоставителния съюз НО и изразното средство, чрез което 
Елин Пелин изгражда образна представа за физическото състояние на красивата девойка) 

2. Как реагират жетварите след съобщената вест от босоногото момче? 
(учениците трябва да открият онези думи, чрез които Елин Пелин разкрива конкретните 
действия на селяните след съобщената трагична вест; изрази средства, образно внушаващи 
емоционалното им състояние) 

3. Към какви размисли ви насочват реакциите и действията на жетварите след 
споделената трагична вест?

4. Коментирайте решението на Елин Пелин да ни запознае с физическата 
красота на Пенка след сполетялото я нещастие. 

5. Защо авторът конкретизира реакциите на Никола и неговото емоционално 
състояние?

6. Чрез кои изразни средства авторът внушава страданието на Никола? (изумен, 
отчаян, разбит)

7. Кой е кулминационният момент в емоционалното състояние на Никола и как 
авторът е постигнал внушението за страдание? ( Пенке, моя радост, моя песен) 

5.3.5. Пета учебна ситуация. Финалът на разказа – кулминацията на човешкото 
колективно страдание

В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма беседа и самостоятелна 
работа.

1. Към какви размисли ви насочва финалната природна картина? (внушение за 
непосилност, изпитание, богатство на реколтата)

2. Сравнете внушението на началната и на финалната природна картина.
3. Коментирайте финала на разказа: Полето празнуваше тъжен празник. 

Погребваха Пенка.  
5.3.6. Заключителна  ситуация
Обобщението е със следните смислови акценти:

1. Трудът – радост и страдание.
2. Любовта – красота и страдание.

5.3.7. Задача за следващия час
Напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач. („По жътва“)
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Урок 3.  Пейзажът – „помощникът“ на Елин Пелин
1.  Цели
1.1. Изясняване на функцията на пейзажа в Елин – Пелиновия разказ „По жътва“.
1.2. Осмисляне на ролята на изразните средства в природното описание у Елин 

Пелин.
1.3. Осмисляне на структурата на Елин – Пелиновия разказ.         
2. Вид на урока: за нови знания
3. Метод: интерактивен, метод на интерпретацията, съпоставителен. 
4. Дидактически и интерактивни форми: разказ, беседа, самостоятелна работа, 

работа по групи
5. Ход на урока 
5.1. Начална учебна ситуация
Проверка на изпълнението на  поставената самостоятелна задачата от предходния 

час. Коментар на допуснати грешки.
5.2.  Мотивиране на темата
        1. Пейзажът в художествения текст.
        2. Ролята на пейзажа в Елин – Пелиновия текст.
5.3. Учебни ситуации за разгръщане на темата
5.3.1. Първа учебна ситуация. Началната природна картина
В този етап от хода на урока учениците ще могат да осмислят: оригиналния 

подход на автора при изграждане на природната картина; ролята на изразните средства; 
функцията на пейзажа. Използвана е интерактивната форма работа по групи. Всяка една 
от групите анализира началната природна картина с оглед на поставена конкретна задача 
и/или въпрос.

Първа група
1. Открийте онези думи, чрез които се създава представа за времето на жътва.
2. Кои изразни средства е използвал авторът и какво внушение е постигнал 

чрез тях?
Втора група

1.  Открийте онези думи, чрез които се конкретизира мястото на действие.
2. Кои изразни средства е използвал авторът и какво внушение е постигнал 

чрез тях?
Трета група

1. Кои са доминиращите емоции у жетварите?
2. Открийте онези изразни средства, чрез които авторът разкрива физическото 

и емоционалното състояние на тружениците по време на жътва.
Четвърта група

1. Как Елин Пелин внушава идеята за щедростта на природата и богата реколта?
Учениците работят върху следния откъс от разказа:
Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край до край, докъде ти око 

види, се люлеят златни ниви и морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог 
тия дни даде страшна жега. Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над 
широкото поле трепери адска марана. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и 
планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар. Птичките са забягнали 
далеч из хладните усои и не им се чуе гласът. Само гугутка се обажда изрядко от 
сенчеста круша или грив гълъб усамотено префюфюква с криле към гората. Тежко и 
душно. Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата, но жарките му лъчи 
не пъдят от полето работливите селяци. Неуморно те жънат там и трупат златни 
снопи. Пот се сипе от челата, душата без сила остава, няма почивка. Узрялото жито 
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не чака. Бог обилно наспори тая година и не прати ни град ни скакалци, ни грозна напаст 
за греховните селски души, напатени и настрадани. Зарадва ги той с благодатни майски 
дъждове и не иска да им отнеме лелеяната в душа надежда за плодовита жътва. 

5.3.2.  Втора учебна ситуация. Финалната природна картина
В този етап от хода на урока използваме дидактическата форма беседа и 

самостоятелна работа. На учениците са поставени следните въпроси и задачи:
1. Кои емоции доминират във финалната природна картина?
2. Чрез кое изразно средство писателят внушава идеята за щедростта на 

природата?
3. Коментирайте ролята на метафоричния глагол горяха и епитета самотни за 

общото въздействие на финалната природна картина.
4. Сравнете началната и финалната природна картина, като за целта  използвате 

следните критерии за съпоставка: доминиращи емоции/въздействие на природното 
описание; времето на жътва – ключови образи; щедростта на природата

5.3.3. Трета учебна ситуация. Елин – Пелиновият разказ
В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма разказ. Изложението на 

учителя е със следните смислови акценти:
1. Ролята на събитието в Елин – Пелиновия разказ.
2. Логическата организирането на системата от случки.
3. Ролята на диалога.
4. Пейзажът – „душата на събитието“ (Искра Панова), лиричност и емоционална 

рамка на разказа.
5.3.4. Заключителна ситуация
Обобщението е със следния смислов акцент: Селото и човекът в повествователния 

свят на Елин Пелин.

План за учениците
1. Фактори, които оказват влияние върху Елин Пелин като творец.
1.1. Красотата на родното място и ролята на родителите за формираното отношение 

към книгата.
1.2.  Преките впечатления на автора от стремежи, емоции, житейска философия, 

морално-етични ценност на българския селянин.
2.  Идейно – тематична насоченост на разказа.
2.1. Трудолюбието и любовта към земята.
2.2. Морални и етични ценности в патриархалния свят: уважение между родители 

и деца; осъзнатата отговорност към трудовия процес; искреност; любовта, която променя 
хората и осмисля живота им; съпричастност към индивидуалното страдание.

3. Ролята на песента в разказа: израз на благодарност към природата; създаване на 
положителна емоционална атмосфера по време на жътвата; израз на любовта на Пенка 
към Никола.

4. Пейзажът – „лирическият помощник“ на Елин Пелин.
5. Характеристики на Елин – Пелиновия къс разказ:
5.1. Ключово събитие.
5.2. Стремителност на действието.
5.3. Формула на късия разказ: „запетая плюс но“(Алексей Толстой)
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ЙОРДАН ЙОВКОВ

Урок 1.  Добруджа в душата и в творчеството на един 
деликатен и уникален разказвач

1. Цели
1.1. Разкриване на личността на Йордан Йовков.
1.2. Разкриване спецификата на творческия процес у Йовков.
1.3. Затвърждаване на умения за четене с разбиране на текст.
2. Вид на урока: за нови знания
3. Метод: историко-типологичен, интерактивен 
4. Дидактически и интерактивни форми: работа по групи, разказ, 
5. Ход на урока
5.1. Начална учебна ситуация

Актуализиране на знанията за Йордан Йовков чрез изученото в шести клас. 
5.2. Мотивиране на темата

1. Йовков и неговият свят.
2. Героите на Йовков.
3. Майсторът разказвач. 

5.2. Учебни ситуации за разгръщане на темата
5.2.1. Първа учебна ситуация.  Личността  Йордан Йовков 
При реализирането на тази учебна ситуация учениците могат: да осмислят 

специфични черти от характера на Йовков; да затвърдят формираните умения за четене 
с разбиране на текст. В рамките на този етап от хода на урока използваме интерактивната 
форма работа по групи. Поставен е следният въпрос и към трите групи: Кои черти от 
характера на Йовков откривате в спомените на Деспина Йовкова и Йордан Стратиев.

Първа група (спомен на Деспина Йовкова)
Когато се оженихме, Йовков беше вече на 38 години. Струва ми се, че той търсеше 

в съпружеския живот онова спокойствие, което да му даде възможност да работи. […] 
От момента, в който свързах живота си с Йовков, струва ми се, че започнах да живея 
за него и чрез него. […] С часове съм го наблюдавала как чете, как работи, как си почива, 
все с тая мила и блага усмивка. […] В семейството си Йовков никога не подчертаваше 
писателя у себе си. Не го чух нито веднъж да каже: оставате ме да работя, дайте ми 
условия да работя (Николов 1962: 413 – 414).

Втора група (спомен на Йордан Стратиев)
Дойдеше ли някой турчин, обаче, като че ли ставаше друг човек. Засмиваше се, 

поканваше го да седне, даваше му цигара, почваше един разговор на турски, който 
нямаше край. Той се оживяваше и когато идваше някой добруджанец. Обичаше 
простите хорица, в които виждаше по-голяма човещина, обичаше езика им, мъдростта 
им, непресторената им добрина или здравия им хумор. И сам ставаше духовит – като 
излизаше от обикновената си студена затвореност. (Дафинов 2001: 314). 

Трета група (спомен на Йордан Стратиев)
Живееше много уединено. Не общуваше с никого. […] Театри, концерти, филми 

не посещаваше. […] Вкъщи живееше много скромно. Нямаше дори самостоятелно 
жилище. На улица ”Франзелари”27 в малка едноетажна къща деляха с инспектора 
Иван Кръстев две стаички с обща кухня. В стаята към двора имаше само една маса, 
на която се хранеха, едно малко бюро и една кушетка, на която Йовков замисляше и 
пишеше разказите си. [….] След като ги написваше, Йовков ги преписваше в легацията 
на машина, обикновено в празнични дни или в събота следобед, за да не бъде след това 
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издаван от някого. (Дафинов 2001: 314) 
5.2.2. Втора учебна ситуация. Творецът Йордан Йовков
В тази учебна ситуация отново използваме дидактическата форма работа по групи. 

На учениците са поставени следните въпроси:
1. Къде обича да твори Йовков и как това се отразява на емоционалното и 

физическо състояние? (към текста за първа група)
2. Кои черти от характера проявява Йовков в процеса на създаване на своите 

произведения? (към текста за втора група)
3. Кои са достойнствата на твореца Йовков според Константин Константинов? 

(към текста за трета група)
Първа група (спомен на Деспина Йовкова)
Диванът на Йовков, това е мястото, свързано с неговото творчество. На този 

диван той прекарваше своите мъчителни безсънни нощи. […] Излегнат така, Йовков 
прекарваше часове в едно непрекъснато творческо състояние. Колкото пъти поглеждах 
към него, виждах бляскавия поглед на очите му, унесен в далечината с един безкрайно 
щастлив израз на лицето. […] По израза на лицето му виждах колко силно преживява 
той това, което пише. (Николов 1962: 416)

Втора група (спомен на Деспина Йовкова)
Непрекъснато нахвърляше мисли на отделен листчета и тогава присъствието ни 

не го безпокоеше. Ние можехме да разговаряме, да го запитваме нещо, той можеше 
да ни отговаря или не, но никога не ни се сърдеше, че му пречим. […] Но  много скоро 
започваше да пише, без спиране, без зачерквания, без ни най – малкото прекъсване в 
продължение на часове, докато завърши разказа си. Нищо не можеше да го отдалечи 
от  работата му или по – право от непрекъснатия творчески процес, в който живееше. 
(Николов 1962: 416 – 417)

Трета група (спомен на Константин Константинов)
Той е напоен с дъха на цялата наша земя, която обичаше с такава страст, с 

каквато неговите герои обичат; той принадлежи на оня величав български род, който 
даде най-вдъхновените мъже на племето ни. […] Чрез класическата простота на израза 
той създаде свой собствен стил и стигна до изумителна чистота и експресивност на 
езика. (Николов 1962: 375)

5.2.3. Трета учебна ситуация. Предисторията на разказа „По жицата“
При реализирането на тази учебна ситуация използваме дидактическа форма 

разказ. Учителят запознава учениците с идеята за създаването на разказа, споделена със 
Спиридон Казанджиев, както и с мнението на Юлия Кръстева, поместено в книгата на 
Здравко Дафинов „Мълчаливецът. Документална хроника за живота и творчеството на 
Йордан Йовков“

Взел темата направо от живота, пренесъл действието в познатата нему 
обстановка Йовков създава разказ, правдив като живота и вълнуващ повече от него. На 
пръв поглед банална случка, без интрига, без сензация е превърната в силно покъртително 
художествено внушение. Три проблема Йовков е преплел в този кратък стон от 
добруджанското поле: селската мъка, копнежа по щастие и красотата в човека….И 
все пак „По жицата“ не би бил типичен йовковски разказ, ако нещо не разведряваше 
атмосферата в него. Поетичният образ на лястовичката, наред с дълбокото си 
съдържание, внася романтичното в разказа (Дафинов 2001: 365).

5.2.4. Заключителна ситуация
Обобщението е със следните смислови акценти:

1. Скромността, деликатността на Йовков.
2. Всеотдайността и ангажираността на Йовков по време на творческия процес.
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5.2.5. Задача за следващия час
Учениците  трябва да прочетат самостоятелно разказа „По жицата“ и да отговорят 

на следните въпроси:
1. Кои са героите в разказа?
2. Какво споделя Гунчо за своя живот?
3. Коя е причината Гунчовото семейство да тръгне на път?
4. В какво вярва страдащата Нонка?

ЛИТЕРАТУРА
1. Дафинов, Здравко. Мълчаливецът. Документална хроника за живота и 

творчеството на Йордан Йовков. София: Издателска къща Иван Вазов, 2001
2. Николов, Минко. Антон Страшимиров, Елин Пелин, Йордан Йовков в спомените 

на съвременниците си. София: Български писател, 1962

Урок 2.  Изстраданото родителство в разказа
„По жицата“ 

1. Цели
1.1. Осмисляне на темата за родителството в Йовковия разказ.
1.2. Разкриване на духовната устойчивост на родителите в момент на изпитание.
1.3. Затвърждаване на умения за интерпретация, съпоставка, самостоятелна работа 

с художествен текст.
2. Вид на урока: за нови знания.
3. Метод: метод на интерпретацията, съпоставителен, интерактивен  метод.
4.  Дидактически и интерактивни форми: разказ, работа по групи.
5.  Ход на урока
5.1. Начална учебна ситуация

1. Проверка на изпълнението на поставената самостоятелна задача от 
предходния час.

2. Актуализиране на знанията на учениците във връзка с творческата историята 
на разказа „По жицата“. 

5.2. Мотивиране на темата
1. Болката на двама родители заради нетраенето на децата.
2. Себеотрицанието на родителите в отглеждането на Нонка и търсенето на 

изцеление за болното момиче.
3. Надеждата – разковничето за надмогване на болката и страданието, стимул  в 

търсенето на изход от обречеността.
5.3. Учебни ситуации за разгръщане на темата
5.3.1. Първа учебна ситуация. Болката и отчаянието на родителите на Нонка– 

външни проявления
В тази учебна ситуация се използва интерактивна форма работа по групи. Учениците 

работят върху първите два абзаца от разказа. Поставени са им следните въпроси: 
Първа група                                                                                   

1. Каква първоначална представа за Гунчо се изгражда чрез портретното 
описание?
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2. Чрез кои детайли от външния вид на героя се загатва за емоционалното  му 
състояние? (неспокойствие, угриженост)

Втора група
1. Каква представа за емоционалното състояние на майката изгражда Йовков 

чрез детайли от облеклото й?  
2. Как Йовков внушава идеята за физическо страдание на Нонка в началото на 

разказа? 
5.3.2. Втора учебна ситуация. Скриването на автора в началото на разказа 
В този етап от хода на урока учениците трябва да осмислят специфичния подход на 

Йовков при изграждането на първоначалната представа за Гунчо и неговото семейство. 
Поставени са им следните въпроси: 

1. През чии очи авторът изгражда представа за външния вид Гунчо и 
семейството му?

2. Какво постига авторът с избора си да видим сигналите на чуждото страдание 
през очите на Моканина?

3. Чрез кои ключови думи авторът ни убеждава, че Моканина е наблюдателен 
и чувствителен човек?

5.3.3. Трета учебна ситуация. Бащиното страдание
В тази учебна ситуация е използвана дидактическата форма беседа. На учениците са 

поставени следните въпроси: 
1. Какъв родител е Гунчо? (монологът на героя)
2. Кои са изпитанията в живота на сиромаха като баща и съпруг?
3. Кое преобръща живота на Гунчо и семейството му? 
4. Чрез кои жестове в поведението на Гунчо се затвърждава представата за 

емоционалното състояние на героя? 
5.3.4. Четвърта учебна ситуация. Прекършената младост и желанието за 

пълноценен живот у Нонка
В този етап от хода на урока предлагаме да се използва съпоставителния метод. 

между Елин – Пелиновия разказ  „По жътва“ и Йовковото произведение „По жицата“ с 
оглед на взаимоотношенията в семейството (родители – деца); отношението към труда; 
копнежът за пълноценен живот; жътвата – трудова дейност, която е съпътствана и от 
страдание, болка, смърт.

1. В кои патриархални ценности е възпитана Нонка?
2. Какво е отношението на Нонка към живота, за какво мечтае девойката?
3. Какво е отношението на Нонка и Пенка към близките / семейството им; към 

труда?
4. Кога се случва нещастието с Пенка и с Нонка?
5. Как преживят трагедията най-близките? 

5.3.5.  Пета учебна ситуация.  Пътят на надеждата
В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма беседа и самостоятелна 

работа.
1. Кой е единственият път за спасение, по който тръгва бащата, за да излекува 

болното си чедо?
2. Съществува ли емоционална дилема у човека и бащата Гунчо по повод 

спасението на дъщеря му?
3. Как е представено емоционалното състояние на майката след пристигането 

на Гунчо и Моканина? 
4. Коментирайте решението на автора да ни запознае с физическото състояние 

на Нонка през очите на Моканина.  
5. Какви чувства и емоции владеят другоселците след раздялата с Моканина?
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5.3.6.  Заключителна ситуация.
Обобщението е със следните смислови акценти:. 

1. Болката, страданието у родителите, загубили смисъла и устоите на живота 
си – децата.  

2. Духовната сила на родителството – опора за търсене на изцелението.
3. Обичта и непримиримостта на майката и бащата – причина за пътуването  в 

търсенето на бялата лястовица.
5.3.7. Задача за самостоятелна работа.
На учениците са поставени следните въпроси:

1. Как Моканина се отнася към болката на другоселците в разказа  „По жицата”?
2. Кога лъжата не е грях?
3. Кой човек е способен да се вгледа в чуждата мъка?

    

Урок 3.  Да видиш чуждата мъка през своите очи
1. Цели
1.1. Разкриване на  модела  на междуличностни  отношения.
1.2. Затвърждаване на уменията за характеристика  на  литературен герой.
1.3.  Осмисляне на специфичния авторов подход при разкриване на родителската 

болка.
2. Вид на урока: за нови знания
3. Методи: метод на интерпретацията 
4. Дидактически форми: разказ, беседа, самостоятелна работа
5. Ход на урока
5.1. Начална учебна ситуация 
Проверява се изпълнението на поставената задача от предходния учебен час. 
5.2. Мотивиране на темата

1. Специфичният подход на автора при разкриване емоционалния свят на 
човека.

2. Етичността в човешките взаимоотношения (отговорността към  другия).
5.3. Учебни  ситуации  за разгръщане  на  темата
5.3.1. Първа  учебна  ситуация. Родителската болка и страдание
В този етап от хода на урока се актуализират онези сюжетни моменти, свързани  с  

родителската  тревога и  болка.  
5.3.2. Втора учебна ситуация. Необичайната среща между двама с непознати
В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма беседа. На учениците са 

поставени следните въпроси:
1. Кой  е  Петър  Моканина ? (име, прозвище, професия)
2. Кое привлича вниманието  на  Моканина, когато  вижда приближаващия се 

непознат селянин? (позовете  се на  онези  моменти от текста, чрез  които Йовков разкрива 
разпознаването на Гунчовата  мъка) 

3. Как  овчарят  се  убеждава, че  семейството живее  с  болката  и  страданието? 
4. За коя черта от характера на Моканина свидетелства изреченото от него Ти 

май болно имаш?
5. Кои човешки добродетели откривате у Моканина след първоначалната му 

среща с  Гунчо?
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5.3.3. Трета  учебна  ситуация.  Сближаването между двама непознати
В този етап от хода урока отново използваме дидактическата форма беседа. На 

учениците са поставени следните въпроси:
1. Чрез коe свое действиe Моканина демонстрира готовността си да изслуша 

внимателно събеседника  си?
2. Към какви размисли за Моканина като личност насочва следния откъс от 

текста: Нямаше  нужда да казва някой на Моканина, че всеки  бял  косъм беше  белег на  
една грижа.

3. Как  реагира  първоначално Моканина на вестта за бялата лястовица?
4. Защо слушателят на Гунчовата изповед променя своето първоначално мнение 

за съществуването на бялата лястовица? (позовете се на авторовите думи, чрез които се 
разкрива етичността и емоционалната ангажираност на героя към чуждото страдание)

5. Как авторът ни убеждава в добронамереността и съпричастността на 
Моканина? (позовете се на ключовите глаголи в изреченото от овчаря: Пък може и да 
има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана – има. Може да има и бяла лястовичка. 
Пък и трябва да има, щом се е чуло.)

5.3.4. Четвърта учебна ситуация. Изпитанието за Моканина
В тази учебна ситуация използваме дидактическа форма беседа и самостоятелна 

работа.
1. Потърсете доказателства в текста за психологическото състояние на 

Моканина преди потвърждаването на лъжата.  
2. Защо Моканина потвърждава лъжата?
3. Защо Моканина използва обръщението „чедо“ към непознатото момиче?
4. Сравнете поведението на Моканина с това на жътварите от „По жътва“ 

(морални и етични ценности в поведението на българския селянин, когато е в ситуации 
на изпитание) 

5.3.5. Пета учебна ситуация. Моканина след раздялата с Гунчовото семейство
В тази учебна ситуация използваме дидактическата форма беседа.

1. Коментирайте поведението на Моканина след раздялата със семейството. 
(репликата Хайде със здраве!; психологическото състояние  на Моканина) 

2. Към какви размисли за живота и отношението на чуждия човек към 
страданието на непознат ви насочва изреченото от Моканина: Боже, колко мъка има по 
тоя свят, Боже!?

5.3.6. Заключителна ситуация
Обобщението на учителя е със следните смислови акценти:

1. Желанието да се разпознае чуждото страдание.
2. Отговорността към „видяната” чуждата  мъка.

5.3.7. Задачи  за  следващия час.
1. Напишете подробен преразказ от името на Моканина.
2. Напишете подробен преразказ от името на Гунчо. 

Урок 4.  Йовковите кодове в разказа
1. Цели
1.1. Изясняване на митологичната същност на змията и лястовицата 
1.2. Изясняване на функцията на символите в разказа.
1.3. Осмисляне на ролята на символите в контекста на авторовата  идейна концепция.
1.4. Затвърждаване на умения за четене с разбиране на текст.                                
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2. Вид на урока: за нови знания
3. Метод: метод на интерпретацията, интерактивен метод
4. Дидактически и интерактивни форми: разказ, беседа, работа по групи.
5. Ход на урока
5.1. Начална учебна ситуация
Проверка на изпълнението на поставената самостоятелна задача от предишния час.
5.2. Мотивиране и поставяне на темата

1. Змията – иносказателното внушение за болест.
2. Бялата лястовица – необходимото чудо в живота на Нонка.
3. Пътуването – търсене и очакване.

5.3. Учебни ситуация за разгръщане на темата
5.3.1. Първа учебна ситуация. Пътуването 
В тази учебна ситуация предлагаме използването на дидактическата форма беседа. 

На учениците са поставени следните въпроси:
1.  С коя дейност и как Гунчо осигурява прехраната за своето семейство?
2. С каква цел е пътувало семейството на Нонка преди да се отправят към 

Манджиларе?
3. Защо Гунчовото семейство предприема пътуването до Манджиларе?

5.3.2. Втора учебна ситуация. Змията
Реализирането на тази учебна ситуация протича в два етапа:

1. Змията като митологичен образ. На учениците се предоставя текст от 
„Българска митология. Енциклопедичен речник“ и се поставя следната задача: Да открият 
различните вярвания, свързани със змията.

Змията е символ на ЗЕМЯТА на нейната тъмнина и влага, на скритите в нея 
плодоносни сили.[…] Според традиционните  народни вярвания змията е във връзка със 
света на мъртвите и прадедите. Тя е олицетворение на семейния дух – покровител на 
къщата, семейството, имота. (Българска митология 2006: 139 – 140)

2. Змията като символ на болест и страдание в разказа. При този етап от хода на 
урока на учениците се поставят следните въпроси:

2.1. Как Йовков внушава идеята за разрушаването на младия човешки живот? 
(усещанията на Нонка, нейните емоционални реакции) 

2.2. Като имате предвид информацията от митологичния речник какво 
символизира според вас змията в Йовковия текст?. 

 5.3.3. Трета учебна ситуация. Бялата лястовица
В този етап от хода на урока се използва дидактическата форма разказ и беседа. 

Първоначално учителят се позовава на следния текст от „Българска митология. 
Енциклопедичен речник“, за да изясни символиката на лястовицата в народните представи: 
За българите лястовицата е символ на настъпващото природно обновление, на Слънцето 
и на жизнеутвърждаващото начало. С нейното пролетно идване на Благовец стопаните 
вярват, че новият сезон е започнал. (Българска митология 2006: 185)

1. С какво в народните представи се свърза лястовицата? 
2. Как Гунчо се отнася към новината за съществуването на бялата лястовица  

(Позовете се на споделеното от бащата: На мене да оставят не вярвам, ама жени нали са) 
3. Как реагира Моканина на споделенето от Гунчо за възможното съществуване 

на бялата лястовица? 
4. Защо въпреки своето неверие бащата изрича една неистина?
5. Как реагира Нонка на споделената новина от баща й, че Моканина е виждал 

лястовичката?
6. Кое мотивира Моканина въпреки своето неверие да потвърди неистината, 

изречена от бащата?
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7. Защо думите на Моканина не изпълват с радост майката на Нонка и тя 
заплаква?

5.3.4. Заключителна ситуация
Обобщението е със следният смислов акцент: Ролята на конкретни образи символи 

за постигане на екзистенциалните внушения на разказа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Българска митология. Енциклопедичен речник. София: Захари Стоянов, 2006

Урок 5.  Житейски послания и изграждане на разказа 
при Елин Пелин и Йордан Йовков

 
1. Цели
1.1. Да се систематизират знанията за морално-ценностната система в живота на 

българския селянин.
1.2. Да се обобщи ролята на диалога и монолога в разказите на Елин Пелин и Йордан 

Йовков.
1.3. Да се откроят и обобщят специфичните компоненти на късия разказ при Елин 

Пелин и Йордан Йовков.
1.4. Затвърждаване на формираните умения за интерпретация и съпоставка при 

работа с художествен текст.
2. Вид на урока:  за обощение.
3. Метод: съпоставителен, интерактивен.
4. Дидактически и интерактивни форми: работа по групи, самостоятелна работа.
5. Ход на урока
5.1. Начална ситуация

1. Актуализиране на знания за идейно-тематичната насоченост, героите при 
двамата автори. 

2. Актуализиране на основни понятия от литературната теория (сюжет, 
композиция, похвати за изграждане образа на литературен герой).  

5.2. Мотивиране на темата
1. Патриархалните взаимоотношения и ежедневието на българския селянин.
2. Житейските изпитания и поведението на героите. 
3. Прийоми на разказвачите за постигане на художествените внушения.

5.3. Учебни ситуации за разгръщане на темата
В трите учебни ситуации за реализиране на темата на урока се използва интерактивна 

форма работа по групи и дидактическата форма самостоятелна работа.
5.3.1. Първа учебна ситуация. Ценностната система на българския селянин
Учениците трябва да попълнят таблицата по зададените критерии във връзка с 

поставената задача.
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Критерии Елин Пелин Йордан Йовков

1. Взаимоотношенията 
родители / деца.

2. Възпитанието на 
детето в присъщите на 
патриархалната общност 
ценности.

3. Ежедневието на 
селянина

След приключване на изпълнението на задачата се коментират отговорите и се 
обобщават сходствата в подхода на изображение при двамата автори.

5.2.2. Втора учебна ситуация. Структура на късия разказ
Учениците трябва да попълнят таблицата по зададените критерии.

Критерии Елин Пелин Йордан Йовков

1. Композиция на разказа

2. Значение на случката /
събитието/.

3.Ролята на диалога/
монолга.

След приключване на изпълнението на задачата се коментират отговорите на 
учениците  и се обобщават подходите при структурирането на късия разказ.

5.2.3. Трета учебна ситуация. Пейзаж
Учениците трябва да попълнят таблицата по зададените критерии.

Критерии Елин Пелин Йордан Йовков

 1.Време на действие.

2.Място на действие.

3.Пейзажът – “душата на 
събитието”.

 4. Връзката природа – 
емоционално състояние.

След приключване на изпълнението на задачата се коментират отговорите  на 
учениците.

5.3. Заключителна ситуация
Обобщението е със следните смислови акценти. 
1. Тематично родство между разказите на Елин Пелин и Йордан Йовков.
2. Българският селянин и неговата житейска и морална философия.
3. Структура на късия разказ.
4. Характеристики на пейзажа – прилики и различия.
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-
БИЛИНГВИ ПО МАТЕМАТИКА

Един от приоритетите на България като член на Европейския съюз е осигуряването 
на възможности за пълноценно развитие на всяко дете и ученик. Добре известни са 
проблемите в обучението на ученици от малцинствените групи и по-точно на тези от 
ромски произход. Основният проблем при тях е наличие на сериозни пропуски във 
владеенето на българския език, което оказва сериозно влияние и на обучението по 
математика. Затворената семейна среда на тези ученици води до: беден речник; 
отсъствие на абстрактни понятия; липса на опит извън семейството, групата и ромската 
общност; отсъствие на способност за социална ориентация, липса на мотивация.

– за равен старт“  е ученици от етнически 
малцинства 7-8-ми клас, с особен приоритет – деца от ромската общност, като най-
многобройна и уязвима група на територията на гр. Пловдив, застрашена от ранно 
отпадане от училище.

Причините за ранното им отпадане от училище е липсата на мотивация за 
овладяване на знания. Затова в своята работа учителите трябва да се стремят да 
внедряват иновационна дейност като двигател за развитието на учениците.[13, с.109]
          Основна задача на учителя по математика е да организира учебния процес така, 
че да подпомогне учениците при усвояване на учебния материал, с цел получаване на
по-трайни и задълбочени знания и умения за решаване на задачи и респективно по-добри 
резултати в края на учебната година и на НВО.

В настоящата разработка спираме нашето внимание на някои теми от учебната 
програма за 7 и 8 клас.

ЦЕЛИ ИЗРАЗИ /7 клас/

За постигане на по-добри резултати при обучението по математика при билингви, 
особено важна роля играе мотивацията за работа в час. Ето защо предлагаме в началото 

да се направи обстоен преговор на материала по темата от 5 и 6 
клас, като се наблегне на умножение на обикновени и десетични дроби, степен и 
действия с рационални числа.  Част от упражненията трябва да включват примери от 
вида: 1

2
. 1

2
; 3

7
. 3

7
; 0,3.0,3; 1,5.1,5 и др. 

От изучения в 6 клас материал в преговора да се акцентира върху понятията число 
на квадрат и куб. За да се осмислят, може да се използва задача от вида:
1. Начертайте квадрат в тетрадките, (не се задават определени стойности на страната, за
да се използват знанията за десетична дроб, ако размерите не са цяло число).
2. Измерете страната му.
3. Запишете лицето му като произведение от двете страни.
4. Запишете произведението като степен.

Пример: а=2,7 см
               S=2,7 . 2,7 кв. см      или                S=2,72 кв. см
Въз основа на решението се достига до извода, че число на квадрат е числото на втора 
степен.

За повдигане на число на куб може да се използват примери от бита. 
Задача 1. Един кубик дърва е куб със страна 1 метър. Запишете обема му като 
произведение на трите измерения – 1.1.1. Запишете това произведение като степен - 13

куб. м.
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Изводът е, че число на трета степен и на куб означава едно и също нещо.

Задача 2. За 1 месец изразходваната вода може да се представи като куб със страна 2 м. 
Запишете обема й като произведение на трите измерения. Сега запишете накратко като 
степен.

Отговорите са 2.2.2 = 23 куб. м

Използвайки актуализираните знания се стига до умножение и степенуване на 
едночлени, което е стъпка към въвеждане на първата голяма тема в 7 клас -
„Тъждества“.

Най-съществена част от нея са формулите за съкратено умножение и тяхното 
прилагане при разлагане на многочлени на прости множители. На тях се обръща по-
голямо внимание, тъй като формираните умения са свързани с уравненията с едно 
неизвестно, въвеждани по-късно.

Удачно е сборът и разликата на квадрат да не се изучават заедно и след всяка 
изучена формула да се предвиди поне един час за упражнение. 

Установено е, че учениците умеят да решават задачи по даден алгоритъм. Всяка 
формула може да се разглежда като такъв. Начинът за прилагане се съдържа в самото 
заглавие на урока. Ако учениците в клас се справят добре, може да се докаже 
тъждеството пак чрез следване  на определени стъпки.

Пример: Записан е израз от вида (х+у)2. Учителят предварително е задал стъпките 
за дейността на децата:
1. Запишете като произведение на еднакви множители дадения израз.
(х+у).(х+у)
2. Извършете умножението на двучлените (работата на децата се подпомага със стрелки, 
посочващи последователността в умножението) 
х2+ху+ух+у2

3. Опростете получения израз. (той може да се запише с друг цвят тебешир или маркер)
х2+2ху+у2

След няколко еднотипни примера пред целия клас се поставя  въпроса: “ Какво 
забелязваме във всички случаи?”

Накратко се записват всички получени отговори и се анализират докато учениците 
стигнат сами до алгоритъма.

От опит се знае, че учениците се справят  по-добре в случаите, когато двучлените 
са записани само с число или една буква. Тогава следвайки стъпките на алгоритъма 
записват вярно  крайния резултат. 

В началото на часовете за упражнение   за актуализиране знанията за  квадрат и 
куб на двучлен може да се използват примери от вида:
(2а+1)=(4а2+4а+1)
(х-2у)=(х3-6х2у+12ху2-8у3) и да се зададе въпрос: „Какво липсва, за да е вярно 
равенството?” 

Отговорът е: “Липсва двойката за втората степен на първия израз и тройката на 
втория“.

Подобен пример може да се използва и при изучаване на  разлика на квадрат или 
сбор на куб.

Друг вариант на актуализация на необходимите за часа знания включва 
активизиране на повече анализатори и извършване на прости операции. На дъската може 
да се запишат в една колона формули за съкратено умножение, различни по трудност и в 
друга решения, но несъответстващи на даденото условие.
Например: (2+х)2 1

8
 х3 - 3

4
х2у + 3

2
ху2-у3

(х-2у)(х+2у)      4+4х+х2

( 1
2
х-у)3 0,01х2-0,4х+4

(0,1х-2)2 х2-4у2
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Поставя се следната задача: “Свържете със стрелки изразите от двете колони, така 
че да се получат верни тъждества.” 

Ако се работи по групи, може да се определи време за работа и да се използва като 
първа задача от математическото състезание в часа.

Повече внимание е необходимо да се отдели на по-достъпните за учениците 
формули: сбор или разлика на квадрат и произведение на сбор и разлика на две числа.

За да се повиши интереса на учениците, в часовете може да се прилагат различни 
методи на работа, удачна е групова работа с елементи на игра и дори може да се включат 
и състезателни елементи. Часът може да премине като едно малко математическо 
състезание в класа.

Класът се разделя на групи - 4 или 5 според броя на учениците, всяка група може 
да си избере име и така се превръща в отбор. За всяка група има подготвен лист, на 
който са записани задачи от вида:
(3х+2у)2=(…..+12ху+4у2)
(0,5а-7в)2=(0,25а2-……..+49в2)
(х-6у)2= (х2-12ху+……)
(4+а)(4-а) =(16…..а2 )    
Задачата е: “Открийте липсващата част от решението”.

На всяка група се раздават предварително подготвени малки квадратни листчета с 
различни комбинации от едночлени: 3х2; 9х2; 9х; 6у; 6у2; 36у2 или различни знаци: „+“; „-
„; „.“; „:“. От учениците се изисква да поставят на празното място квадратчето, което 
смятат, че съдържа   вярното решение. Точки се дават както за вярно решение, така и за 
бързина. След определеното от учителя време, всяка група представя своето решение, 
което може да се обсъди в класа. През това време могат да ползват малки таблици, 
изготвени от ученици, съдържащи вторите степени на числата от 1 до 10.

През цялото време, в което се изучават тези формули, добре е да се използват 
таблата, които издателствата предлагат. Ако има деца, които чертаят и рисуват добре, 
може да се организират като екип, който да изработи такова табло в рамките на 1 
седмица. Тази дейност извън учебните часове е полезна за повишаване на интереса към 
математиката и работи за мотивацията за учебен труд.

Такава групова работа може да се проведе и в компютърна зала. Като за целта 
преди часа учителят подготвя презентация с няколко слайда. Всеки от тях съдържа 
задачи, подобни на тези за които стана дума по-горе.  Разликата се изразява в това, че 
отговорите са написани в квадратчета в определения слайд и задачата е да се оцвети 
например в зелено верния отговор. Тук група не може да се формира, но работа по 
двойки е възможна. В този случай обратната връзка е лесно осъществима, но липсва 
състезателният дух и емоциите, които също са от значение. При този начин на работа 
учителят трябва да коментира вярното решение пред всички ученици.

Вариант на този тип задачи  е: “ Открийте грешките в задачата”. Дават се различни 
формули за съкратено умножение с допусната грешка и една вярна. За определено време 
всяка група трябва да открие и поправи грешката. 
Например: ( 0,5х+у)2= 0,5х2+ 1ху+у2

(2х-9у)2 =4х2+18ху+81у2

(4х-3у)(4х+3у)=16х+9у
(3а+4в)2=(9а2 – 16в2)

Начинът на работа зависи от нивото на класа, от времето, което остава, но може да 
се включи като задача в състезанието.

От това как се чувства ученикът в определена ситуация зависи какви усилия ще 
положи за разбиране на поднесената му информация. Позитивните чувства подтикват 
някои от тях за активни действия. За създаване на такива помагат игрите  в условията на 
класната стая. Пример за такава ситуация е играта с топка. 

Малка мека топка се подхвърля към ученик, като едновременно с това му се задава 
число, което той трябва да степенува на втора степен. Отговорите се записват от ученик 
асистент на дъската. Започва се с по-лесни задачи – първо цели едноцифрени числа, 
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после десетични дроби, съдържащи само десети до по-прости едночлени. Не всички 
отговори ще са правилни, затова с класа се обсъждат и грешните се изтриват. Следва 
нова задача: “За 3 минути запишете колкото можете повече изрази даващи сбор по 
разлика на две числа.” Всяка група записва на картон или лист и го представя пред 
другите.

Така се упражнява и операцията разлагане на многочлени на прости множители 
чрез формули за съкратено умножение.

Ако в класа има деца, които владеят материала по математика за 7 клас и 
проявяват инициатива и готовност за допълнителна работа извън часовете, може да се 
постави задача да изработят свитък със задачи от раздела, като го оформят като  
сборник. Той ще се ползва от съучениците им като помагало със задачи от раздела, 
достъпни за тях.

Помощ получават както от преподавателя по математика, така и от този по 
информационни технологии за оформянето и отпечатването. За да има резултат от 
тяхната дейност за самите тях е нужно задачите да бъдат решени и да са дадени 
отговорите им в свитъка.

МОДЕЛИРАНЕ С ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ
/ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ/, /7 клас/

Текстови задачи се изучават и преди седми клас. Използват се за моделиране на 
прости житейски ситуации с уравнения, наречени „задачи с неизвестно”. В 7 клас обаче 
нещата се систематизират. Текстовите задачи, макар и формално се разделят на няколко 
типа – за движение; за работа; за капитал;  за смеси, сплави и разтвори. Разбира се има и 
задачи за числа и други. Във всички случаи се разглеждат процеси, които се моделират с 
права пропорционалност – равномерно движение, работа и производителност, смесване 
на пропорционални части сплави или разтвори. От учениците се изисква да съставят 
линейно уравнение – модел на текстовата задача, след решаване на уравнението да 
оценят резултата и да го интерпретират. Текстовите задачи допринасят за един по-широк 
поглед върху приложението на математиката, връзката и с другите науки и ползата от 
нея. 

Работата с този тип задачи при ученици от ромски произход не е никак лека. Но тя 
дава възможност на преподавателя по математика да мотивира учениците за изучаване 
на предмета. Да формира у учениците математическа култура и математическо мислене.

Макар и не на последно място, при разглеждането на текстови задачи учителят по 
математика дава своя скромен принос за обогатяване  речника на учениците с български 
думи, термини и понятия. В изискването на Наредба № 2 от 2009г. на МОН за 
усвояването на книжовния български език, в член 2 се казва „Усвояването на  
книжовния български език се свързва със социалната значимост на неговите функции 
като основно средство за:

1. общуване във всички социокултурни сфери;
2. социализация и професионална реализация на децата и учениците;
3. интегриране на всички етноси в структурите на българското общество.”

При решаване на текстова задача най-често се процедира по следния начин.
Изисква се от учениците да прочетат внимателно условието. След това учителят го чете.
Ако учениците споделят, че има непознати думи, се обясняват от учителя. Стига се до 
така наречения математически модел.

Математически модел на задачата – съставяне на уравнение, чрез което задачата 
се свежда на езика на математиката и определяне  Д.С. за неизвестните.

1. Етапи на построение на математическия модел:
• определят се обектите в задачата и връзките между тях;
• избира се неизвестно (обикновено това, което се търси) и се определят Д.С.
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2. С помощта на неизвестните и с дадените в текста данни се съставят 
алгебрични изрази, които изразяват връзките между обектите в задачата.

Съблюдава се следното:
• сравняват се само еднородни величини;
• сравняваните величини трябва да са в еднакви мерни единици.

3. Връзките между алгебричните изрази се изразяват с помощта на равенства.
4. Решаване на уравнението.
5. Проверява се кои от получените решения на уравнението принадлежат на 

допустимите стойности, т.е. са решения на текстовата задача.

Разгледани са някои примери.

I. Задачи от движение

Основни величини: Път- S (km); Време - t (h); Скорост -V (km/h)

Основна зависимост: S=V.t

Видове задачи от движение:
I-ви тип: Две тела се движат едно срещу друго и се срещат.
II-ри тип: Две тела се движат в една посока и едното настига другото.
III-ти тип: По река или въздух: Скоростта по течението /вятъра/ е равна на сбора от 
собствената скорост и скоростта на течението.  Скоростта срещу течението е равна на 
разликата от собствената скорост и скоростта на течението.

Задача 1: От два града, разстоянието между които е 224  км тръгват един срещу друг два 
автомобила. Намерете скоростите им, ако единият се движи с 12 км по-бързо от другия и 
ако след един час и 20 минути те се срещат.

Задачата се чете веднъж наум от учениците, после на глас от един ученик. 
Учителят показва схема на движението чрез мултимедия /или предварително подготвено 
табло/.

Учениците сами трябва да стигнат до извода как да се избере неизвестно.

Учителят помага: Търсим двете скорости, но между тях има връзка. Какво 
означава другият да се движи „с 12 км по-бързо”?  Това означава, че ако единият се
движи със скорост х км/час, то другият – със скорост (х+12) км/час. Винаги се 
подчертава какво означава „ с …повече” или „пъти повече”.

Съставя се таблица:

V (кm/h) t (h) S (km)
I авт. x 11

3
11

3
.x

II авт. x+12 11
3

11
3
. (x+12)

  
A B C 

224 км
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Обяснява се как се записва 1 час и 20 минути – 1 20
60

h или това са 1 1
3
 h.

Oстава най-трудният момент - да се намери връзка между величините в таблицата 
и да се състави уравнение. На принципа на мозъчна атака се искат предложения от 
учениците. При учениците-билингви абстрактното мислене е по-слабо развито и едва ли 
ще попаднат на верен отговор. С помощта на учителя, ползвайки схемата се съставя
уравнението:
SAC + SBC = SAB

11
3
.х + 11

3
. (х +12) = 224 

Получава се х =78.
Иска се от учениците да обяснят какво е получено и дали това число попада сред 

допустимите стойности. По таблицата те лесно се ориентират и казват, че това е 
търсената скорост на единия автомобил. След това се намира пак по таблицата и 
скоростта на другия автомобил. 

Може да се направи обобщение на задачата: Ако две превозни средства тръгнат 
едновременно едно срещу друго и се срещнат в някаква точка,  начинът на съставяне на 
уравнение е подобен.

Събира се пътя на едното и на другото превозно средство и ако се знае
предварително, уравнението се приравнява на това число. Обикновено се работи в km, h
и km/h.

Ако учениците са усвоили този тип задача, може да им се даде такава, в която 
превозните средства още не са се срещнали, т.е. между тях има  дадено разстояние, а 
след това и по-трудната задача, в която са се разминали.

Ако примерите са добре онагледени със схеми, картинки или в най-добрия случай 
с анимирани картинки, учениците лесно се сещат как моделът се разбива на няколко 
етапа.

II. Задачи от работа

Основни величини: А (работа); t (време); N (норма – произво-дителност ) – количество 
работа, извършена за единица време.
Основна зависимост: A=N.t
Основни типове задачи от работа:
I-ви тип: Количеството работа е дадено (с число) или се търси
II-ви тип: Количеството работа не е дадено и не се търси. Тогава работата А се приема за 
1.
III-ви тип: Задачи, в които работата се разглежда по план и в действителност.

Преди решаване на тези задачи е добре да се припомнят мерни единици за:
- площ и обем – см2, м2, дм2, дка, ха, ар, см3, м3, дм3.
- за време – ден, час, секунда

Задача 2. Юсеин  изорава по 3 хектара повече на ден от съседа си и за 6 дни изорал с 2 
хектара повече отколкото съседа му за 10 дни. По колко хектара е изоравал всеки на 
ден?

Тръгва се по аналитичния метод. Питат се учениците какво е неизвестно?  Чия е 
производителността х?  Ако е тази на съседа, то на Юсеин ще бъде  (x+3)

N (ха) t (дни) А

Съсед /комшия/ x 10 10.х

Юсеин x+3 6 6.(x+3)
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Независимо, че са дадени различни дни между тях трябва да се намери връзка?
Работата на Юсеин 6.(x+3) с колко хектара е повече от тази на съседа?  Или 10х с 

колко е по-малко от 6.(x+3)?
Учениците сами трябва да стигнат до извода, че тази разлика е 2 ха.
Обяснява им се, че за да се състави уравнение, трябва да се извади 2 от по-

голямата част или да се прибави 2 към по-малката част. Следва синтетичната част, т.е. да 
се състави и реши уравнението.
6.(x+3) - 2 =10х           или                 6.(x+3) =10х+2

Учителят обръща внимание на факта, че двете уравнения са тъждествени?
Следователно няма значение кое от двете ще се реши.
Решава се уравнението:
6х +18 = 10х +2
6х – 10х = 2-18
-4х = -16
х = 4

След решаване на уравнението трябва да се върнем към таблицата. Неизвестното  
беше производителността  на съседа. Значи той изорава на ден по 4  ха.  А Юсеин (4+3) 
или 7 ха.

Разбира се трябва да не се забравят допустимите стойности. Те трябва в случая да 
са положителни числа,  не непременно цели, може и дробни.

Изисква се от учениците да се опитат да съставят подобни задачи. Те участват 
например в клуб „Млад кулинар” и трябва да направят някакви торти или салати. 
Учителят може да им предложи да сменят хектарите в задачата с брой изработени от тях 
торти. Така оставяйки ги да решат задачата с данни от друг вид  работа, но със същите 
числа, учителят ще се убеди дали учениците са разбрали решението. А те трябва накрая 
да направят извода, че не е съществена тази част от информацията  /хектари, площ или 
торти/, а по-съществена е числовата част. За домашна работа е добре да им се даде 
подобна задача.

Добре е да им се обясни, че математиката борави с по-абстрактни символи, че е 
важно как се обобщават знанията за света, как се записват по символичен път.

Доста трудни за учениците се оказват задачи, в които цялата работа се приема за 
единица.

Задача 3. Един работник извършва една работа сам за 6 часа, а друг – за 9 часа. За колко  
часа двамата заедно могат да свършат работата?
Тук трябва да се обясни какво означава производителност /темп на работа, бързина/.

I-вият работник сам свършва работата за 6 часа, а за един час – 1
6

от нея.; за х часа  – 𝑥𝑥𝑥𝑥
6

.     

1
6
 части за 

час

II-рият работник сам свършва работата за 9 часа, а за един  час – 1
9

от нея.; за х часа – х
9
.

1
9

части 
за час
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На принципа на деленето на равни части /било с таблици или други нагледни 
схеми/  би трябвало учениците да добият представа и да разберат защо цялата работа се 
приема за единица.
Или  х

6
+ х

9
= 1    /.18

3х + 2х = 18
5х= 18

х = 18
5

 часа.  Или това са 3часа и 36 минути

III. Задачи от капитал

Темата трябва да се предшества от преговор на основни зависимости – част от 
число, процент, частно и остатък.

В тези задачи се разглеждат случаи, при които граждани или фирми влагат 
парични средства в банка или теглят кредит.  За ученици в седми клас понятия като 
депозит, кредит, лихва, инфлация не са добре познати. Още по-малко това е ясно на деца 
от малцинствата.

Задача 4. Колко лева е депозитът на г-н Петров, ако внесен на едногодишен влог при 
лихва 3,25 %, нараства с 325 лв.?

В задачата трябва да се обяснят понятията  лихва и депозит.

Г-н Петров внася   х лв.

3,25 % от х е 325 лв. или   3,25
100

. 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 325, което е равно на 

325
10000

.𝑥𝑥𝑥𝑥 = 325, откъдето се получава х = 10000 лв.

IV. Задачи от смеси, сплави и разтвори 

Преди да се разгледат тези задачи трябва да се уточнят някои понятия:
Сплав - смес, разтвор (твърд) - или съединение на метали, а понякога – на метал и 

неметал, смесване след топлинна обработка.
Смес (механична смес) – няма топлинен процес, може да бъде в трите агрегатни 

състояния.
Процент (отношение) – вече е изучено.
Използва се също градус, масова час, проба.
Тук учениците трябва да разграничат добре понятията концентрация и чисто 

вещество. Защото условно се получават два типа задачи – в едните се търси количество 
на чистото вещество, а в други – процентната концентрация.

Удобно е да се използват отново таблици. Например:

Вещество Общо 
количество

Концентрация (%) Чисто 
вещество

I   вид

II  вид
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Смес (I+II)

Задача 5. Да се намери колко литра спирт от 30 % трябва да се смеси с 8 литра спирт от 
75 % , за да се получи спирт от 50 %.

Попълва се таблицата:
Вещество Общо количество Концентрация (%)

I вид х  литра 30 %

II вид 8 литра 75%

Смес (I+II) (х+ 8)  литра 50 %

30
100

.х   + 75
100

.8  =    50
100

. (х +8)  ,   ДС  х > 0

След освобождаване от знаменател се получава:

30.х + 600 = 50.х + 400

-20.х = -200   /: (-20)

х = 10       

Следователно от I-вия вид трябва да се вземе 10 литра, за да постигне нужната 
концентрация.

Работата по съставяне на уравнения ще има успех, ако учениците се научат да 
обобщават, да записват алгебрични изрази, да намират логически връзки между 
величините в задачите.

Формалното разделяне на текстовите задачи в седми клас не изчерпва всички 
видове задачи, които могат да се решат с линейно уравнение с едно неизвестно. Единен 
алгоритъм за решаване на такива задачи няма. На учениците само се посочват възможни 
пътища за разсъждение. Много от задачите допускат и друг начин за решаване. Както се 
посочва по-горе много от задачите могат да се решат, използвайки таблица. Това 
разбира се не трябва да се втълпи на учениците, че е задължително. Все пак решаването 
на текстова задача е по-сложен логически процес и изисква задълбочени знания, умения, 
тренировки. След като решат уравнението учениците трябва да се научат да проверяват 
дали решението на уравнението е и решение на задачата, както и да се намерят други 
величини /ако се изисква/. Или трябва да се обсъди какво е направено, да се направят 
изводи за начина на решаване. 

Текстовите задачи са богата почва за осъществяване на възпитателни цели на 
обучението по математика. Затова не е изгубено време, ако учителят се отклони от 
прякото решение и обясни нещо, свързано със самия текст. Това е особено ценно за 
ученици, които живеят в затворена среда и имат по-ограничени представи за света около 
тях.
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ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ /7 клас/

Както вече споменахме често децата билингви не владеят и не разбират български 
език, откъдето следва неразбирането на сложните математически понятия и термини, а 
от тук и затруднението при решаване на задачи - четене с разбиране. Поради тази 
причина се налага да се онагледи възможно най-много и подходящо урока по 
математика. Онагледяването с презентация и най-вече с шаблони дава възможност на 
учениците да експериментират върху чертежа, така те са активни участници в учебния 
процес. Повишава интереса им към темата. Така учениците учат чрез проектиране. 
Наред с това се обясняват математическите термини и понятия, и се набляга върху 
тяхното разясняване. След като те са активно включени в учебния процес - „да правят 
нещо“, а не само да слушат, на учениците се гледа като на самоуправляващи се хора, 
които са поощрявани да играят активна роля във вземането на решения, т.е. когато се 
допуска, че имат  натрупан опит, който може да се пренесе в учебния процес. Безспорен 
факт е, че преподаването на учебното съдържание като лекция чрез мултимедийни 
презентации или без тях, при която учителят говори през цялото време, а учениците 
слушат се оказва доста изморително и безинтересно. Поради тази причина се прибягва 
до методи чрез онагледяване и участие на учениците там където е възможно. Затова 
задачите, които се дават е добре да са от практико–приложен характер свързан с 
ежедневието.

Геометричният материал в 7. клас е продължение на учебните програми  от 5. и 6. 
клас и съдържанието надгражда математическите знания и умения на учениците. 
Основните цели са: усвояване и разширяване на знанията и уменията на учениците за 
геометричните фигури и извеждане на техните свойства чрез еднакви триъгълници; 
усвояване на основните приложения на изучените знания и умения, като акцентира
върху приложенията им в различни области от живота, както и за развиване на 
наблюдателност, въображение и концентрация на мисълта.

Централно място в учебното съдържание в 7 клас е отделено за изучаването на 
еднакви триъгълници  и техните свойства.

Подходящото е темата да започне с актуализация на знанията за видовете
триъгълници  според  страните и според  ъглите, както и познатите им свойствата. За по-
добра мотивация, предлагаме учениците да бъдат главно действащо лице в попълването 
на  следната  таблица:

таблица1

Според 
страните

Равно-
странен

Три равни стани 
Три равни ъгъла

Разно-
странен

Три различни 
страни
Три различни 
ъгъла
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Равно-
бедрен

Две от страните 
са равни - бедра
Третата -основа  

Според 
ъглите

Остро-
ъгълен

Всички ъгли са 
остри, по-малки 
от 900

Тъпо-
ъгълен

Един от ъглите е 
тъп, по-голям от 
900

Право-
ъгълен

Един от ъглите е 
прав, равен на 
900

Таблицата може да се разглежда по различни начини. Да се попълва от учениците 
в момента на табло или чрез използване на мултимедия, а може да се ползват залепващи 
се листове, които да се разместват докато се попълни правилно таблицата.  

След това учениците се разпределят в две групи: Първа група „Ракета“ и Втора 
група „Лъвове“. Предварително са подготвени шаблони, които те трябва да наложат 
върху табло с различни видове триъгълници и само един ще съвпада с дадения.

Първа група „Ракета“ получават правоъгълен триъгълник, а втора група 
„Лъвове“ - равнобедрен триъгълник. След като открият еднаквите триъгълници всеки 
отбор трябва да изпише наименованието на съответните елементи на своя триъгълник. 
Показват се двете табла и се сравнява полученият извод.
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черт. 1 - Първа група „Ракета“

черт. 2 - Втора група „Лъвове“

По този начин чрез нагледност и с включване на игрови елемент се въвежда понятието 
еднаквост на фигури (триъгълник), първи признак за еднаквост. Може да се реши 
следната задача:
Задача 1. Асен направил следната апликация на лодка, като използвал три триъгълника, 
два от които са еднакви. 
Дадено: точки В, С и D лежат на една права, като точка С е среда на ВD. Страната  АВ 
от триъгълник АВС е съответно равна на страната DE от триъгълник CDE. Ъгъл АВС 
равен на ъгъл CDE. Да се докаже, че триъгълник АВС е еднакъв на триъгълник CDE.
Учениците се насочват да използват черт. 3 и оцветят еднаквите триъгълници.
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черт. 3

Учениците са се запознали с втори признак за еднаквост, и се припомня
свойството за ъглополовяща на даден ъгъл. Раздава се предварително подготвен шаблон 
на даден ъгъл, на който е построена ъглополовящата. Задачата на учениците ще бъде да 
прегънат по ъглополовящата и да установят, че двата получени ъгъла при прегъването са 
равни. Така учениците сами отново стигат до свойството на ъглополовящата. След това 
може да се премине към следната задача.
Задача 2. Двама братя решили да  построят две къщи - на двамата по една. След  като 
приключили строежа се получила  следната  картина на черт. 4. При строежа на покрива 
майсторът получил равнобедрени триъгълници.

            

B

A

C N

M

P

черт. 4
     а). Пребройте триъгълниците и кажете какъв вид са според ъглите
     б) Да се докаже, че  триъгълник  АВС и триъгълник MNP, които са равнобедрени 
(получени при стоежа на покрива) са еднакви, ако страната ВС е равна на страната NР 
основи съответно на триъгълниците АВС и MNP, както  и съответните им бедрата - АВ 
равна на  MN.
Задача 3. Използвайки дадените в таблица 2. условия, за да попълнете празното мястото 
в изречението, така че да се получи вярно твърдение.

таблица 2
№ Условие Да/Не

1. ∡ АВС = ∡ EDF

2. АС = ED

3. ∡ DEF = ∡ АВС

4. EF = АВ
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Ако за триъгълниците АВС и DEF е дадено, че АВ=DЕ, ∡ВАС=∡FDE и 
………………………………………, то те са еднакви. 

                     
черт. 5 

 
Със следващата задача ще се припомнят знанията за това кой триъгълник 

е правоъгълен и признакът за еднаквост в него. 

Задача 4. Иван е направил апликация на човече, изобразена на черт. 6, като е 
използвал геометрични фигури. Отговорете на въпросите: 

 
черт. 6 

а). Какви видове геометрични фигури е използвал Иван? 
б). Какъв вид са триъгълниците според ъглите? 
в). Докажете, че триъгълниците АВС и СМN са еднакви, ако АВ = МN и ВС = СМ.   

След като вече са решили задача 4, учениците ще могат да допълнят пропуснатото 
в признака за еднаквост в правоъгълен триъгълник условие, а именно: 
Два правоъгълни триъгълника са еднакви, ако катет и ……………………… от един 
триъгълник са  равни на ……………………… и хипотенуза от друг триъгълник. 
 

С такива и подобни задачи децата билингви ще усвоят по- добре основните 
свойства, теореми и твърдения. Така ще преминат от по-лесните към по-трудните 
задачи. Основните цели, които сме си поставили може да се постигнат по-лесно и може 
би по-разбираемо за учениците. А нашите основни цели в обучението по математика са 
учениците:  

- да знаят признаците за еднаквост на триъгълници; да умеят да откриват 
съответните елементи и еднакви триъгълници; да доказват еднаквост на триъгълници и 
да създават ситуации, в които да ги прилагат;  

- да знаят определението и свойствата на равнобедрен триъгълник и да умеят да ги 
прилагат;  
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- да усвоят признака за еднаквост на правоъгълен триъгълник; да знаят свойствата 
на правоъгълен триъгълник с ъгъл 300 и да може да го използват в задачи. 

Всеки учител може да използва мултимедийно представяне на задачите и таблата.
Може учениците да оцветяват еднаквите триъгълници. Учителят ще прецени сам с кой 
клас (група) как  и по какъв начин ще работи.  
          

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ /7 клас/

Темата „Геометрични фигури“ в 7 кл.  включва успоредник, правоъгълник, ромб, 
квадрат, трапец и техните свойства.

За актуализиране на знанията за различните изучени до този момент геометрични 
фигури, може да се използва мултимедия, с поставена задача:

Задача 1. Дадени са фигурите:
  

1

2

3

4
5

7

6

1
2

3

4
5

6
7

черт. 1a                    черт. 1б черт. 1в
    

Кои от тях са:
а) триъгълник; б) правоъгълник;
в) успоредник; г) трапец.

Задача 2. Как се намира обиколката P и лицето S на тези фигури?
Учениците дават предложения за формулите за намиране на обиколка и лице на 

изучените фигури, които се записват от учителя на дъската. Изключително полезно за
трайно усвояване на формулите е табло с тези формули (табл. 1), което да стои пред 
учениците докато се изучава темата „Геометрични фигури“.

табл. 1
Фигура Формула за 

обиколка
Формула за 

лице

      

а

b

А

B C

hа

c P = a+b+c S = 1
2

a.ha
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P = 2(a+b) S = a.b

    
а

b

А B

CD а

bhа
hb P = 2(a+b) S=a.ha=b.hb

А B

CD

а

b

hа

c d P=a+b+c+d S=1
2

(a+b).ha

Използвайки принципа за нагледност, който е основен на всяко успешно обучение, 
се развива наблюдателността на учениците и се подобрява тяхното възприятие. 
Абстрактните научни знания се възприемат по-лесно, когато се подкрепят от конкретни 
факти, образи, примери, които не са откъснати от тях. Ето защо нагледността съдейства 
за развитие на мисленето на учениците.

За въвеждане на новите знания за геометрични фигури в 7 кл. също е добре да се 
използват нагледни материали. Например за въвеждане на новите понятия „съседни 
страни на успоредник“ и „противоположни страни на успоредник“ може да се 
използва мултимедия с предварително начертани успоредници, на които съседните 
страни с общ връх А са оцветени в един и същи цвят, например червен, а съседните 
страни с общ връх С с друг еднакъв цвят, например син. 

черт. 2
За затвърдяване на новите понятия може да се покажат различни успоредници, за 

които от учениците се изисква да посочат съседните им страни. Добре е учителят да 
записва техните предложения на дъската, които след това да се коментират дали са 
верни или неверни.

А B

CD

M N

PQ

K
S

T R

черт. 3

а

b

А B

CD а

b
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Също така е уместно на учениците да се дадат листове с начертани успоредници, 
на които те да оцветят съседните страни.

Използвайки повече нагледни материали, се получава по-добро усвояване и 
затвърдяване на новите знания.

Аналогична нагледност може да се приложи и за въвеждане на понятието 
„противоположни страни на успоредник“, където срещуположните страни две по две
да бъдат оцветени в еднакъв цвят (черт. 4), така непринудено учениците ще стигнат и до 
свойството на страните на успоредника. 

               а                                                А                                              B

               C               D                а                                 

                                               b
                                               b

черт. 4

В тази тема се разглеждат две Т-признаци за успоредника, които са доста трудни 
за учениците от ромски произход, изискват се повече усилия за тяхното разбиране, 
повече абстрактно мислене и запомнянето и усвояването на някои нови термини. 

За учениците роми математическите термини в много случаи се оказват трудни за 
усвояване, тъй като не знаят добре български език. 

За доказване на Основна задача 1 за сумата от ъглите в четириъгълник отново е 
уместно да се използват изрязани от картон четириъгълници, които са разделени от един 
от диагоналите на два триъгълника оцветени в различни цветове (черт. 5).

черт. 5

Използвайки нагледни материали за четириъгълник, които учениците имат 
възможност да пипнат, да прегънат по диагонала, те по-лесно ще установят, че  всеки 
четириъгълник може да се раздели на два триъгълника, за които вече са учили, че 
сумата от ъглите е 1800. В резултат на това те сами могат да направят извод, че сумата от 
всички вътрешни ъгли на четириъгълника е 3600.

За затвърдяване на формулата за сбора на ъглите в успоредника е подходяща 
следната задача:
Задача 3. Даден е успоредник АВСD, за който ∡А = 50о. Намерете останалите му ъгли.

По същия начин, прегъвайки успоредник по единия му диагонал, учениците-
билингви установяват, че всеки успоредник се дели на два еднакви триъгълника, след 
което по-логично ще възприемат и свойството на диагоналите на успоредника, а именно 
че: „В успоредника диагоналите взаимно се разполовяват от пресечната си точка.“
Тогава, ако са усвоили добре признаците за еднаквост на триъгълници, те биха се 
справили и с доказателството на това свойство, разбира се и с подходящи насоки от 
страна на учителя.

Бързото и трайно усвояване на свойството на диагоналите на успоредника ще 
доведе и до разбиране на обратната теорема-признак за диагоналите му.

[11, с. 55]
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За затвърдяване на знанията за свойството на диагоналите на успоредник може да 
се реши задача 4.

Задача 4. Диагоналите АС и ВD на успоредник АВСD се пресичат в т. O. Ако ОС = 5 см 
и ОD = 2 см, намерете АС и ВD.

Същата визуализация на успоредник, представен като два еднакви триъгълника,
може успешно да се използва и за извеждане на формулата за лице на успоредник, а 
именно, че лицето на успоредника е равно на сбора от лицата на двата еднакви 
триъгълника, откъдето се стига до формулата S=a.ha=b.hb.

Така предложената идея може да се използва и за да се покаже на учениците, че 
ако знаят как се намира лице на триъгълник, то те могат да търсят лица на много други 
фигури, като ги представят като сбор или разлика от лица на триъгълници. 

По този начин се стремим не само да допринесем за формиране на някои качества 
на мисълта като точност, яснота, конкретност и др., но и да формираме критично 
мислене у учениците. 

За затвърдяване на формулите за периметър и лице на успоредник и ромб е 
подходящо да се решат следните задачи, предложени от авторите в [11]:

Задача 5. Даден е успоредник АВСD, за който АВ = 8 см и АD = 6 см. Намерете
периметъра му.
Задача 6. В успоредник едната страна е три пъти по-голяма от другата. Ако периметърът 
на успоредника е 32 см, намерете страните му.
Задача 7. Една от страните на успоредник е 4,5 см, а височината към нея е 3 см.
Намерете лицето на успоредника.
Задача 8. За ромба ABCD е дадено a=5 см, h=4 см. Пресметнете лицето му.
Задача 9. Обиколката на ромб е 12 см, височината му е 2см. Намерете лицето на ромба.

След като учениците са усвоили понятията срещуположни страни, лесно ще им 
бъде да разберат и понятието „срещуположни ъгли“ в успоредник.

А от това, че те вече знаят, че всеки успоредник се разделя от диагонала си на два 
еднакви триъгълника, и знаейки какво следва от това, че два триъгълник са еднакви, 
лесно се установява и свойството за ъглите в успоредника, а именно: „В успоредника 
срещуположните ъгли са два по два равни.“

За въвеждане на Т-свойство за ъглите в успоредника, а именно: „В успоредника 
сборът от прилежащите на коя да е страна ъгли е равен на 1800“ отново може да се 
използва подходящо онагледяване за усвояване на понятието „прилежащи ъгли на 
дадена страна“ чрез еднакво оцветяване на двойките прилежащи ъгли на показаните на 
мултимедия успоредници.

               А                                              B

               C               D

                                         M N    

               P               Q

                                              K
                                              S

                                        T R   

черт. 6
За затвърдяване на тази теорема Т-свойство  е подходящо да се решат следните 

задачи 10 и 11: [11, с. 56]

Задача 10. Ъгъл А на успоредник ABCD е равен на 500. Намерете останалите ъгли на 
успоредника.

[11, с. 55]

[11, с. 55]

[11, с. 55]

[11, с. 12]
[11, с. 13]

[11, с. 13]
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Задача 11. Сборът от два от ъглите на успоредник ABCD е равен на 900. Тъпият ъгъл на 
успоредника е: 
а). 1200  б) 1250  в) 1350  г) 1300 

 

Ако учениците добре усвоят понятието „успоредник“, не би било трудно да 
възприемат и понятията „правоъгълник“, „ром“ и „квадрат“, като им се покаже, че те 
също са вид успоредници, но притежаващи още специфични свойства.  

За по-добро възприемане на геометричната фугура ромб биха могли да се покажат 
следните практически приложения на ромб: 

      

        
черт. 7 

След въвеждане на определението, Т-свойства и Т-признаци за ромб, за 
затвърдяване на новите знания е подходящо да се решат задачи от вида: 
Задача 12. В ромба АВСD страната АВ = 4 см. Намерете периметъра му. 
Задача 13. Единият ъгъл на ромб е 50о. Намерете ъглите, които диагоналите образуват 
със страните на ромба. 
Задача 14. На чертежа ABCD e ромб. Мярката на ъгъл x е: [Външно оценяване, 7 кл. 2011] 
а) 75°     б) 65°  в) 50°   г) 40° 

50
o x

A B

CD

черт. 8 
 
При обобщаване на темата за видовете успоредници е уместно да се изготви 

следната табл. 2, която да се представи на мултимедия, както и да се изработи  нагледно 
табло с нея, което да остане по-продължително време пред учениците. 

 
табл. 2 

Видове УСПОРЕДНИЦИ Формула за 
обиколка 

Формула за 
лице

УСПОРЕДНИК 

            а                              

b

А                                    B

   C           D а

b                                      hа
              hb

 

P= 2(a+b) 
S=a.ha= 

b.hb 
 

 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 92

∡А+∡В = 1800; ∡B+∡C = 1800

∡C+∡D = 1800; ∡D+∡A = 1800

∡А+∡В+∡С+∡ D = 3600

ПРАВОЪГЪЛНИК

P= 2(a+b) S = a.b

РОМБ

A B

CD

а

а
а

а

α
α

O
P = 4a S=a.ha

КВАДРАТ

аА B

CD

а а

а

45o

45o
P = 4a S = a2

В обобщителния урок върху темата за видовете успоредници е подходящо да се 
реши следната система от задачи:
Задача 13. Диагоналите АС и ВD на успоредника АВСD се пресичат в точка O. Ако ОС 
= 8 см и ОD = 3,5 см, намерете сбора на диагоналите АС и ВD.
Задача 14. Точката О е средата на диагонала АС в успоредника ABCD. Ако периметърът 
на ∆ADO е 15 cm и ВС = 6 cm, то сборът от дължините на диагоналите на ABCD е равен 
на: [Външно оценяване, 7 кл. 2011] 
а) 30 cm б) 18 cm в) 15 cm г) 9 cm

        
A B

CD

O

черт. 9
Задача 15. Кое твърдение НЕ винаги е вярно?
а) Ако диагоналите на ромб са равни, то той е квадрат.

а

b

А B

CD а

b
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б) Всеки квадрат е ромб.
в) Ако диагоналите на успоредник са ъглополовящи на ъглите му, то той е ромб.
г) Четириъгълник, чиито диагонали са перпендикулярни и равни, е квадрат  [11, с. 57].

Добре е отговорите на тези въпроси да се онагледяват с чертежи на мултимедия.

Задача 16. В успоредника АВСD ∡А : ∡В = 1 : 5. Намерете ъглите му  [11, с. 56].
Задача 17. Дадени са правоъгълниците на черт. 10 и черт. 11 с означени елементи.
Намерете елементите означени с х и y. [11, с. 56]

x

y

300

x

200

y

                                     
                               черт. 10                                 черт. 11     

Задача 18. Даден е правоъгълник АВСD, за който диагоналите АС и ВD се пресичат в
точка О и АО = 5 см. Намерете ВD. [11, с. 56]
Задача 19. На чертежа четириъгълникът PQRS e успоредник. Мярката на ъгъл α е: 
а) 120° б) 70° в) 60° г) 50°

70°

50°
α

P Q

RS

черт. 12

Визуализацията на задачите с помощта на чертежи допринася за по-добро 
възприемане на данните в задачата, както и за по-лесно откриване пътя на решение на 
задачата. 

Чертежът може да се използва и за съставяне на задачи. За целта трябва да се 
анализира ситуацията, дадена на чертежа, и тогава да се състави задача, което би 
спомогнало за диференциране на работата с учещите се. Например по даден чертеж да се 
запишат няколко задачи символично. [12, с. 303] 

Би било добре учениците да се разделят на групи от по няколко човека, като по 
този начин поставената за изпълнение задача ще има състезателен характер. 

На учениците могат да се раздадат листове с начертан върху тях успоредник ABCD 
с пресечна точка на диагоналите O (черт. 13). 

              
A B

CD

O

черт. 13

Както описват авторите в [12], учениците могат да предложат някои от следните зада-
чи, които да се запишат символично: [12, с. 303]

[Външно оценяване, 7 кл. 2010] 
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Задача 1. 
Дадено: ABCD успоредник; ∡ А=700

Да се намерят: ∡ B, ∡ C и ∡ D
Задача 2. 
Дадено: ABCD успоредник; PABCD = 28 см; AB = 3AD
Да се намерят: АB, BC, CD и AD
Задача 3. 
Дадено: ABCD успоредник 
Да се докаже: ∆ABC ≅ ∆DOC
Задача 4. 
Дадено: ABCD четириъгълник; AB = DC; ∡ BAC = ∡ ACD
т. О – пресечна точка на диагоналите
Да се докаже: AO = OC
Задача 5. 
Дадено: ABCD четириъгълник; т. О – пресечна точка на диагоналите; AO = OC; < BAO =
<DCO 
Да се докаже: ABCD е успоредник

Колективната работа и състезателният характер на поставената задача би 
допринесла за създаването на по-добра мотивация у учениците да съставят повече 
задачи върху предложения чертеж. След съставяне на задачи от всяка от групите, 
листовете със съставените задачи може да се разменя между групите, така че всяка група 
да реши задачите, съставени от друга група.

Друга идея за съставяне на задачи е по даден чертеж и част от символичен запис от 
учениците се изисква да запишат или какво да се докаже, или какво е дадено. 

Тук учениците сами трябва да открият необходимите данни. 
Например: Даден е чертеж 

A B

CD

O

черт. 14
Учениците ще усвоят по-съзнателно Т-признаци за различните видове 

успоредници, ако се включат в дейности по съставяне на геометрични задачи. Така 
например, те биха могли да съставят задачи, като допълнят празните места (......) в 
следните геометрични ситуации:

Задача 1. Даден е успоредник ABCD, на който AB<BC. Ако АС=BD, то ABCD е 
...................................

Задача 2. Даден е успоредник ABCD, AC┴BD, то ABCD е ................................... или 
....................................

Задача 3. Даден е успоредник ABCD. Ако диагоналите AC и BC са 
................................. на ъглите му, то ABCD е ромб.

Задача 4. Даден е успоредник ABCD, на който AB>BC. Ако 
........................................., то ABCD е правоъгълник.

Задача 5. Даден е ромб ABCD. Ако ∡ABD=450, то ABCD е 
.................................................

Задача 6. Ако диагоналите на успоредника са .................................. и 
.............................., то той е квадрат.

Задача 7. Даден е правоъгълник ABCD, на който BC=5 см, а ∡AOD=600, където т. 
О е пресечна точка на диагоналите AC и BD. Дължината на АС е .............. см.
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Такива упражнения позволяват да се диференцира работата с учениците, да 
придобият необходимите навици за четене на чертеж, да се развие логическото мислене, 
математическата реч – устна и писмена. 

Опитът на авторите в [12] показва, че у чениците могат да научат толкова матема-
тика от един чертеж, колкото от работата с нагледни материали. Умението да се направи 
чертеж, в който са отразени само основните страни на задачата, е съществено 
умение. [12, с. 304]

Известно е, че усвояването на определенията на понятията предполага овладяване 
на действия, в частност действия за разпознаване на обекти, принадлежащи на обема на 
понятието. За тази цел се използват упражнения с рисунки като средство за формиране 
на действията. [12, с. 304]

Ефективността от използването на чертежа ще е по-голяма, ако той е акуратно 
изпълнен и отговаря на разглежданата ситуация. [12, с. 305]

Такива упражнения са важни за развитие на мисленето на ученика и неговата 
наблюдателност и способстват за обогатяване на математическата му компетентност.

Може да се каже, че такива  упражнения допринасят и за развитие на 
абстрактното мислене, тъй като графичните модели са тясно свързани с процеси на 
абстрахиране и идеализация, които стават с чувствено възприемане на реални обекти 
(рисунки, чертежи, схеми и т.н.). [12, с. 304]

И така, в учебно-възпитателната дейност е необходимо да се използват нагледно-
образните средства (чертежи, граф-схеми, символичен запис и др.), които представляват 
опорни пунктове на мислене, позволяващи лесно да се възпроизведе изученото, 
осигурява трайно усвояване на знанията, водят до оптимизация на учебния процес.[12,с.306] 

В обучението на учениците, чертежи може да се използват и за илюстриране с 
контрапримери недостатъците в знанията им. Някои от учениците дават неправилен 
отговор. Използва се беседата с учителя, като отговорът се илюстрира на учениците с 
помощта на чертеж, символичен запис и той нагледно се убеждава в неправилността на 
своя отговор. Това заставя учениците да търсят други варианти на отговор и работата 
продължава дотогава, докато бъде намерен верният отговор. Главната цел на такъв вид 
работа е отстраняването на речеви грешки в словесната формулировка на учениците. 
Този вид упражнения има значение, защото в процеса на тяхното словесно изпълнение 
отговорът се свързва със зрителния образ, т.е. словото и образът тук са в единство.[17,с.114]

За реализирането на предложените идеи за подобряване успеваемостта на 
учениците от ромски произход се използва принципът за нагледност; принципът за 
достъпност (от лекото към трудното, от известното към неизвестното, от простото към 
сложното, от близкото към далечното); принципът за системност; принципът за трайност 
на знанията, уменията и навиците; принципът за индивидуалния подход. 

Методите, с които се работи, са сравнение, обобщение и конкретизиране, 
конкретно-индуктивен, беседа, групова работа, индивидуална работа с изоставащи 
ученици, анализ и синтез. [17, с. 116]

Всичко това осигурява трайност в усвояването на знанията и води към 
оптимизиране на учебния процес, с което се постигат и по-високи резултати от 
обучението на учениците от ромски произход.

За проверка и оценка на усвоените знания по темата може да се даде следната 
система от задачи:
Задача 1. Дадени са фигури, под всяка от тях напишете как се нарича. [11, с. 223]

...................................................................................................
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Задача 2. Даден е успоредникът със страни 8 и 5 сантиметра. Намерете 
периметъра на успоредника. [17, с. 223]
................................................................................................... 
Задача 3. Ромб има страна 5 сантиметра. Намерете периметъра му. [17, с. 223]
.................................................................................................

Задача 4. Ако е правоъгълник и мярката на ∡ 30 о, то мярката на ∡ x е: [17, с. 223]

А

CD

 О
x

А) 40о Б) 30 о В) 65о Г) 60 о

Задача 5. Успоредникът АВСD има страни АВ = 10 см, ВС = 6 см и ∡ВА о.
Намерете лицето на успоредника  .
Задача 6. На чертежа е успоредник.
Мярката на ∡ е: [Външно оценяване, 7 кл. 2012]

          

65

М

Q
45

А) 50° Б) 60° В) 65° Г) 70°

Задача 7. На чертежа е успоредник, е ъглополовяща и = = 4 cm. Ако 
=3 cm, то периметърът на в сантиметри е: [Външно оценяване, 7 кл. 2013]

4 cm

3 cm
A

CD

А) 14 Б) 18 В) 20 Г) 22

Задача 8. На чертежа е правоъгълник и СЕ е ъглополовяща. Ако AE =3 cm и =
2 cm, то лицето на правоъгълника в квадратни сантиметри е: [Външно оценяване, 7 кл. 2012]

А

CD

2 cm

3 cm

А) 6 Б) 10 В) 12 Г) 14

 
 

30 О
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Задача 9. В квадратната мрежа начертайте три успоредника с ъгли, различни от 90°, 
всички върхове, на които са някои от отбелязаните точки. [Външно оценяване, 7 кл. 2013]

ПРАВОЪГЪЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА
/8 клас/

1. Начертаване на правоъгълната координатна система.
Учителят показва как се чертаят съответните лъчи и обяснява на децата как се 

наричат:
1) начертаване числов лъч Ох с начална точка О и положителна посока върху 

него (хоризонтална ос).
Ох се нарича абсцисна ос.
2) начертаване числов лъч Оу перпендикулярен на Ох с положителна посока 

върху него (вертикална ос).
Оу се нарича ординатна ос
3) избор на единичните отсечки върху двете оси и тяхното маркиране с 

удебеляване или цветово отбелязване, както и изписване на съответните цифри.
Забележка: Единичните отсечки върху двете оси не е задължително да са с равна 
дължина.

 
 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 98

Децата работят в тетрадки с листове на квадратчета и чертаят осите по линиите на 
квадратната схема. Използват чертожни инструменти. Единичните отсечки могат да са с 
дължината на страната на квадратчето.

2. Определяне положението на точка в Оху.

Определете координатите на посочените точки.
За да се реши правилно задачата, учителят трябва да представи на децата и обясни 

алгоритъма на решение. Обясняват се една след друга отделните последователни стъпки 
и се реализират пред тях.

Първо се определя абсцисата на дадена точка. Това става чрез спускане на 
перпендикуляр от точката към Ох. Там, където той пресича тази ос се намира първата 
координата. Например т. А е с първа координата 3. Това означава, че абсцисата на т.А е 
3.

След това се спуска перпендикуляр от т. А към ординатната ос и аналогично 
определяме втората координата, която се нарича ордината. Ординатата на т. А е 2.

Учениците трябва да определят координатите на т.В и ако се справят, се оставят 
самостоятелно да определят координатите на останалите точки.

След  няколко минути се показват на проектор или мултимедия координатите на 
посочените точки. 

 
 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 99

Ако има допуснати грешки, решението  се коментира и се установява причината за 
тях. Корекциите се извършват от ученици и преподавателя съвместно.

3. Построяване на точки в правоъгълна координатна система.
Задaча 1: Начертайте в Оху точките А(2;3) ,В(1;4), С(-2;1) Д (-5;-3) и Е(4;-2).

Тази задача се явява обратна на вече решената. Сега тук точките не са изобразени, 
а са дадени координатите им. 

Учителят показва как се изобразява т. А. Издига перпендикуляр от х=2 спрямо Ох. 
След това издига перпендикуляр от у=3 спрямо Оу. Там, където се пресекат двата 
перпендикуляра, е мястото на т. А.

Добре би било отделни ученици да изобразяват  точки В и С на  предварително 
начертаната върху квадратна мрежа координатна система. При допускане на грешки  
самите ученици  да ги отстраняват.

След това всички ученици трябва да построят самостоятелно останалите точки. 
Ако е необходимо, могат да се дадат и още точки.

За да се предизвика интерес към този вид задачи, те могат да се реализират като 
игра „Старата карта”. На картата са се изтрили изображенията на важни обекти, около 
които има заровени съкровища. Останали са само координатите на точките, където 
могат да ги търсят. Ако учениците правилно намерят точките по отбелязаните 
координати, ще намерят търсените  обекти. По преценка на преподавателя, може да се 
съставят други подобни игри.

Подходящи за целта са задачи, при които след последователно свързване на точки 
в Оху се получават и интересни фигури. Например:

Дадени са точките А(6;0), В(0;5), С(-3,5;0) , Д(-2,5;-2) и Е(4;-2).Свържете ги 
последователно. Полученото изображение би трябвало да прилича на платноходка.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО ФУНКЦИЯ /8 клас/

Задача 1. Изменението на курса на долара от 17.10.2008г. до 23.10.2008г. е дадено в 
следната таблица:

х 17 18 19 20 21 22 23

у 1,34 1,36 1,36 1,36 1,37 1,43 1,45

В таблицата величината х е поредния ден от седмицата, а величината у е левовата 
равностойност  на 1 долар в този ден. Виждаме, че независимата променлива в случая е 
времето. А стойността на долара зависи от деня в този месец.

Задача 2. Температурният картон на болен изглежда така

Учениците трябва да изяснят какво е нанесено на хоризонталната ос и в каква 
мерна единица се измерва. Аналогично обясняват и информацията, която дава 
ординатната ос. Настъпва най-важният момент: Какви стойности има тя във всеки от 
часовете ?

Следващият въпрос зададен от учителя е: Можем ли да предположим в часовете 
при които няма дадена температура, как се е изменяла тя?

Бихте ли свързали тези опорни точки с предполагаема линия.
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Независимо от линията, която биха начертали учениците, учителят  би трябвало да 
изясни, че това е една от възможните версии. За по точно представяне са необходими 
повече измервания през посочения период. Линията свързваща тези точки се нарича 
графика на функция.

Разбира се, че трябва да се изясни - температури под 37 градуса и над 40 са опасни 
за човешкия живот.

Една от възможните графики изглежда така:

При добра ориентация на учениците по тази графика, могат да се задават 
допълнителни въпроси за стойности на температурата в часове между дадените.

Определение на понятието функция: Когато изменението на една величина зависи 
от изменението на друга величина, казваме, че между тези величини  има функционална 
зависимост или е зададена функция.

В предходната графика шестте точки показват тази връзка чрез двойките свързани 
числа - за определен час отговаря единствена температура.  Схематично тази връзка 
между двете величини може да се представи така:

Стойностите в лявото множество D най-често означаваме с х1,,х2,,.............хп,.......и 
ги наричаме независима променлива или аргумент.
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Стойностите във второто множество наричаме зависима променлива  или функция 
и ги означаваме с   у1,у2,у3,............уп,....... 

Законът на разпределение на елементите от първото множество във второто 
означаваме с f. Означението на всяка  функция е:  у=f(x)     

Определение: Променливата у се нарича функция на х, ако има закон посредством 
който на всяка стойност х от Д.М.,съответства точно една единствена стойност на у. 

Елементите х и у може да са от най-различно естество. 
Нека децата се опитат да зададат функции, близки до техния опит. Например 

дефиниционното множество се състои от децата от дадения клас, а кои могат да са 
функционалните стойности? (Едно функционално множество се състои от рождените им 
дати, друго – от адресната им регистрация и т.н.) 

В математиката най-често елементите х и у са числа и затова тези функции се 
наричат числови функции. 

В правоъгълна координатна система Оху стойностите на х  се нанасят върху 
абсцисната ос Ох, а стойностите на у върху ординатната ос Оу. 

Тези числа са неразривно  и по единствен начин свързани в наредени  двойки 
определени от закона f на разпределение. Всяка от тях определя положението на точка в 
Оху. 
Задача 3. Дадена е функцията у=f(х)=2х-3.  

Ако D= , пресметнете съответните функционални стойности. 
Учителят показва първия случай, след което вдига ученици да пресметнат 

останалите. Следващата задача е да се образуват наредените двойки. 
Наредените двойки са координати на точките: 

А(-3-9), В(-1-5),  С(2;1), Д(3;3) и Е(5;7). 
Свържете последователно тези точки с прави линии. Как са подредени тези точки? 

Ако отговорът е в права линия се пояснява предстоящото доказване на този  факт. Ако 
допуснем, че това е графиката на разглежданата функция изберете точка от нея. 
Определете координатите и ги заместете  във функцията. Проверете дали се получава 
вярно числово равенство. Какъв извод можем да направим? 

Може ли според  Вас да съществуват закономерности, свързващи х и у по следния  
начин?  
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Начертаната графика е една възможност за това съответствие. 

  
Предлагаме на децата друга ситуация и я онагледяваме с графика: 

 
 
От чертежа се вижда, че когато Х се изменя от -3 до 2, функционалните стойности 

са винаги равни на 2. 
При изменението на Х от стойности по-големи от 2 до 4, функционалните 

стойности са равни на 3. 
При разглеждане на следващата графика, се поставя въпросът: Възможно ли е 

кривата линия да бъде графика на функция? 
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Ако отговорът е правилен се изисква обяснение от  отговорилия ученик. 
Вероятността ученик да отговори правилно е много малка. Поясняването на 
невъзможността  линията да е графика на функция е от съществено значение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от начина, по който учениците се запознават с понятията, зависи дали те ще бъдат 
разбрани. За целта е необходимо да се използват различни методи на познание, чрез 
които да се въвеждат новите понятия. Важно е учениците да разбират съдържанието на 
изучаваното понятие. Разбирането е процес на извличане смисъла и проникване в 
семантиката на изучаваната информация. [10, с. 263] 

В научната литература осмислянето, разбирането на учебното съдържание се 
посочва като първото ниво на развитие на мисленето на учениците. Трябва да се  
отбележи, че интересът се явява важен подбудител към учене, влияе на характера на 
дейността и на резултата от дейността, особено при учениците роми. [10, с. 263]  

Голяма част от учениците роми се отличават с пасивност, те рядко се обръщат към 
учителя с въпроси, не изпълняват домашните работи, не желаят да вдигат ръка и имат 
ниско ниво от знания и умения. [10, с. 263] 

Познавателният интерес възбужда интелектуалните процеси, активизира 
мисленето, предизвиква стремеж към разкриване същността на явленията. [10, с. 263] 

Интелектуалното проявление на познавателния интерес има емоционални страни. 
Именно тази характерна черта на познавателния интерес често излиза на преден план у 
ромите. Пътят на познание у тях е труден. Неуспехите се дължат на липсата на волеви 
усилия, проява на несигурност, неумение да контролират своите учебни действия.[17,с.79]   

Л. С. Виготски счита, че ключът към всички проблеми на психическото развитие 
на подрастващите е проблемът за интереса. [10, с. 263] 

При обучението на роми познавателният интерес се явява в качеството на средство 
за обучение и в ролята на мотив за учебна дейност. Ще посочим, че играта, 
занимателността, използването на жизнени ситуации, различните видове нагледност и 
т.н. спомагат за пораждане на интерес. [17, с. 80]   

 
 

В заключение, може да се каже, както посочват авторите в [10] и [17], че взависимост
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Така че посочените примери са малка част от това, което би могло да се използва в 
обучението по математика за отстраняване причините за неуспеваемост, а именно –
ниското ниво на развитие на мисленето, пропуски в знанията и уменията, слабо развити 
навици за учебен труд, отсъствие на положително отношение към ученето, ниското ниво 
на възпитание, недисциплинираност и др. [10, с. 263]  

Затова и времето, отделено в обучението на учениците за пораждане на интерес, 
няма да бъде пропиляно, а ще спомогне за по-успешното усвояване на знанията и 
уменията по математика. Ако материалът по математика се поднася стъпка по стъпка, то 
математиката е предметът, по който децата със смущения във вниманието и в 
способностите да учат, най-лесно биха могли да напреднат. [17, с. 80]  
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Методика за обучение 
по информационни технологии в седми клас

на деца билингви

През последните няколко години сме свидетели на революционни промени в 
областта на информационните и комуникационни технологии. Очевидно тези промени 
водят и до големи изменения във всички сфери на живота. За сферата на образованието 
последствията са съвършено ясни. Училището трябва да предостави адекватна 
подготовка на своите възпитаници и да ги подготви за предизвикателствата на 
информационните технологии (ИТ), които ги очакват, не само на бъдещите им работни 
места, но и в бита.

Процесът на опознаване на околната действителност е много сложен и 
многопланов. В него цялото човечество, като съвкупност и всеки човек поотделно се 
движи от незнание към знание, от едно равнище на знания към друго равнище. При това 
даден процес не би могъл да протича и даже да започне без поставяне и решаване на 
разнообразни въпроси и задачи, които се явяват изходни звена на познавателния процес. 
Може да се твърди, че развитието на човешкото общество се състои в поставяне и
решаване на нови задачи пред хората. Разбира се тези задачи не са във вид на готов 
сборник или помагало, а под формата на проблемни практически ситуации. По тези 
причини понятието задача се явява фундаментално в теорията на обучението. През 
последните години в педагогическата психология и дидактиката бяха проведени много 
изследвания посветени на различни проблеми от теория на задачите. В тези изследвания 
се разглеждат и решават въпроси, свързани с постановката на задачите, тяхната
структура, методиката на обучение в решаване на задачи, типологии на задачите и др. 
Важно място в тези изследвания заема изучаването на общото понятие задача, тъй като 
без него е невъзможно да оценим характеристиките на задачите в конкретните 
предметни области, включително и в обучението по информационни технологии (ИТ).

Учебният предмет „Информационни технологии“ е практически, т.е. знанията, 
получени от учениците, са важни дотолкова, доколкото успеем да ги превърнем в трайни 
умения за използване на компютъра и софтуера при решаване на практически задачи. В
прогимназиален етап са включени за изучаване следните основни модули: Компютърна 
система; Работа с графични изображения, Звук и видео, Компютърна текстообработка;
Електронни таблици; Компютърни презентации; Интернет; Работа по проекти.

От представената тематика се вижда, че при обучението по ИТ в прогимназиален 
етап трябва да се усвояват както теоретични знания за дадена технология, така и 
практически умения за използването й. Ето защо една задача по информационни 
технологии трябва да е свързана с последователност от действия, които учениците 
трябва да изпълнят на компютър. Чрез използване на информационните технологии 
могат да се решават различни практически задачи и съвсем естествено е при обучението 
на учениците по информационни технологии те да решават конкретни проблеми, 
породени от практиката. Спецификата на тези задачи се различава много от 
стандартните задачи по математика, физика, биология и други дисциплини. Имайки 
предвид това, трябва да се съобразим с няколко много важни изисквания при 
съставянето, решаването, проверката и оценяването на тези задачи. Те са свързани с 
целите, които си поставяме при задаване на конкретна задача на учениците.
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• Всяка задача помага за затвърждаване на знанията на учениците по 
конкретната тема. Нещо повече, ако не се изпълни поне една такава задача, 
не можем да сме сигурни, че нашите ученици са възприели тези знания.

• Задачите по информационни технологии водят до усвояване на специфични 
умения за работа с устройствата на компютъра, което може да се реализира 
само чрез много упражнения.

• Усвоените знания и умения трябва периодично да бъдат преговаряни. Някои 
от уменията трябва да се превърнат в навици. Това е необходимо, за да може 
учениците да се чувстват комфортно и сигурно в бъдеще при използване на 
компютрите за различни цели.

В настоящият материал са представени шест методически разработки на 
уроци за следните три основни модула от учебното съдържание по ИТ за седми 
клас: Компютърна текстообработка; Електронни таблици; Компютърни 
презентации.

Разработката е предназначена да подпомогне преподавателите по информационни 
технологии, преподаващи в прогимназиален етап при организиране и провеждане на 
учебния процес по предмета при обучението на деца-билингви.

МОДУЛ „КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА“

При изучаване на модула в 7. клас учениците се запознават с някои възможности 
на програмата MS Word, които те познават в известна степен от работата с други 
приложни програми: създаване и оформяне на таблици (от работата с таблици в MS 
Excel); вмъкване на векторна графика и графични обекти в текстов документ (от 
работата с програмата PowerPoint).

В помощ на обучението по информационни технологии в 7. клас за модула 
„Компютърна текстообработка“ са представени две примерни методически разработки 
за преподаване на следните обобщени теми от учебното съдържание:

1. Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработващата 
програма MS Word.

2. Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов 
документ – художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка.

ТЕМА: Създаване и оформяне на таблици със средствата на 
текстообработващата програма MS Word.

РАЗДЕЛ: Компютърна текстообработка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа
ТИП НА УРОКА : комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Запознаване на учениците с възможностите на текстообработващата 
програма MS Word за създаване на таблици в текстов документ;

• Запознаване с техниките за извършване на навигация в таблица;
• Запознаване с техниките за маркиране на цяла таблица и различни части от 

нея (ред, колона, клетка);
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• Формиране на умения за създаване на таблици чрез използване на различни 
техники;

• Формиране на умения за определяне на структурата на таблица;
• Запознаване на учениците с дейностите редактиране и оформяне на 

таблици;
• Формиране на знания и умения за редактиране структурата на таблица чрез 

добавяне и изтриване на редове и колони;
• Формиране на умения за обединяване и разделяне на клетки в таблица.

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: таблица, ред, колона, клетка, заглавен ред на 
таблица, ширина на колона, височина на ред, добавяне, изтриване, обединяване,  
разделяне, редактиране, оформяне.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: Български език и литература, Английски език, 
Математика, Изобразително изкуство.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: разказ-събеседване, демонстрация, упражнение по образец,
нагледни материали, самостоятелна работа.
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, презентационни материали, предварително 
подготвени материали от учителя за практическа работа на учениците.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА:

В началото на първия урок за темата учителят под формата на разказ-събеседване
припомня възможностите за организиране на данни в таблици; посочва примери от 
практиката, в които данните се организират в таблици за по-добро и бързо възприятие;
коментират се основните понятия - ред, колона, клетка, заглавен ред на таблица,
добавяне и изтриване на редове и колони, промяна на външното оформление на таблици.

Новите елементи на учебно съдържание за темата се разглеждат в два учебни часа,
като се спазва следната последователност:
1. Представяне на техниките за създаване на таблица в текстов документ.
2. Акцентиране върху необходимостта за промяна ширината на колоните и 

височината на редовете в таблица.
3. Запознаване с възможностите за оформяне на таблица.
4. Разглеждане на основните дейности, свързани с промяна на структурата и 

редактиране на таблица:
 Вмъкване на ред, непосредствено над или под маркиран ред;
 Вмъкване на колона, непосредствено отляво или отдясно на маркирана 

колона;
 Изтриване на редове, колони и на цяла таблица;
 Сливане и разделяне на клетки.

В хода на двата урока е желателно да бъдат използвани и допълнителни дидактически 
материали, представящи нагледно стъпките при създаване, редактиране и форматиране 
на таблици и подпомагащи практическата работа на учениците за темата (Фиг. 1- Фиг. 
4).
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Промяна на структурата на таблицата

Добавяне на редове Изтриване на редове

над маркираните 
редове

под маркираните 
редове

,

Фиг. 1. Начини за създаване на таблица в текстов документ
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Добавяне на колони Изтриване на колони

Отляво на 
маркираните колони

Отдясно на 
маркираните колони

,

Обединяване 
на клетки Разделяне на клетки Изтриване на клетки

  

  

Фиг. 2. Редактиране на структурата на таблица
чрез добавяне и изтриване на редове и колони

Фиг. 3. Основни дейности с клетки – обединяване, разделяне и 
изтриване
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Практически задачи за изпълнение от учениците
Задача 1. Създайте таблица в текстов документ, представяща картинен речник на 
основни геометрични фигури по зададения модел от Фиг. 5. Таблицата се състои от три 
колони и осем реда. За изображенията на фигурите използвайте предварително 
подготвена от преподавателя папка, за думите на английски език - Google преводач.

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Наименование на 
български език Фигура Наименование на 

английски език

Правоъгълник rectangle

Квадрат square

Триъгълник triangle

Успоредник parallelogram

Ромб diamond

Трапец trapeze

 

Фиг. 4. Задаване на рамки и запълване на таблица 

Фиг. 5. Примерен модел на задача 1
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Основни методически цели на задача 1:
• запознаване с техниката за създаване на таблица в текстов документ;
• актуализиране на знания и умения за вмъкване и оразмеряване на 

изображения в текстов документ.

Задача 2. Направете годишен календар за 2014 година. За целта, създайте таблица в 
текстов документ, състояща се от 23 колони и 30 реда. Въведете данните за всички 

месеци по зададения модел на Фиг. 7. Добавете художествния надпис над 
таблицата. Имената на месеците и съкращенията за дните от седмицата форматирайте с 
шрифт Monotype Corsiva. За всеки един от месеците от папка Zodiacs вмъкнете 
изображение със съответния зодиакален знак и го разположете под частта от таблицата 
за съответния месец.

Фиг. 6. Оразмеряване и форматиране на вмъканато изображение
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Основни методически цели на задача 2:
• запознаване с техниката за обединяване на клетки в таблица;
• затвърждаване на знанията и усъвършенстване уменията на учениците за 

създаване на таблици;
• актуализиране на знанията на учениците относно прилагане на действия, 

свързани с вмъкване, разполагане и цветова корекция на изображения в 
текстов документ. 

• запознаване с начина за създаване на художествен надпис.

Задачи за самостоятелна работа 
Зад. 1 Създайте текстов документ по зададения модел на Фиг. 9, съдържащ седмичната 
програма за първи учебен срок на 7а клас. Редактирайте документа по такъв начин, че да 

Фиг. 8. Краен резултат от изпълнението на задача 2 
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получите седмична програма на 7а клас за втори учебен срок с примерен модел,
представен на Фиг. 10.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА 7а клас – I срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НА 7а клас –II срок

Зад. 2 Ресторант „Добър апетит“ предлага разнообразие от салати и торти. В отделни 
текстови документи създайте таблици, представящи информация за артикулите по 
зададените модели на Фиг. 11 и Фиг. 12.

Фиг. 9. Примерен модел на зад. 1 за самостоятелна работа 

Фиг. 10. Примерен модел на зад. 1 за самостоятелна работа 
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При оформянето на таблицата от Фиг. 11 спазвате следните изисквания:
 За текста в първия ред задайте следните форматиращи характеристики: шрифт

Arial, размер 10, стил получер, подравняване – центрирано.
 За текста в останалите редове задайте следните форматиращи характеристики: 

шрифт Verdana, размер 8, подравняване – центрирано. Само за клетките от 
първата колона задайте стил получер.

 Запомнете документа в папка с име Zad_7_klas под името MENU_XXX.docx,
където вместо ХХХ запишете вашето име.

Фиг. 11. Примерен модел на таблица 1 от зад. 2 
за самостоятелна работа 
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При оформянето на таблицата от Фиг. 12 спазвате следните изисквания:
 За целия текст в таблицата задайте следните форматиращи характеристики:

шрифт Arial, размер 10, подравняване – центрирано.
 За текста в първата колона и в първия ред задайте стил получер.
 Запомнете документа в папката Zad_7_klas под името TORTI_XXX.docx,

където вместо ХХХ запишете вашето име.

ТЕМА: Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови 
обекти в текстов документ – художествен надпис, графична 
форма, текстово каре, рамка.

РАЗДЕЛ: Компютърна текстообработка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 учебен час
ТИП НА УРОКА : комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Актуализиране и затвърждаване на знания и умения, получени през 
предходните години и предходните часове от модула „Компютърна 
текстообработка” в 7 клас.

Фиг. 12. Примерен модел на таблица 2 от зад. 2 
за самостоятелна работа 
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• Придобиване на знания и умения за вмъкване, оформяне и позициониране 
на нетекстови обекти в текстов документ – художествено оформен текст, 
графична форма, текстово каре, рамка.

• Формиране на умения за групиране на графични елементи при създаване на 
графични схеми.

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: вмъкване, векторна и растерна графика, 
художествено оформен текст, маркиране, копиране, форматиране, графична форма,
графична схема, ориентация на страницата, разстояние между символите и др.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: Български език и литература, изобразително 
изкуство.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: 

Устно изложение: обяснение;
Диалогови: беседа;
Нагледни: наблюдение;
Практически: упражнение (работа по задачи).

ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, мултимедийна демонстрация, хартиен 
вариант на задачите.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА:

В началото на часа учителят прави актуализация на знанията за: ориентация на 
страницата; вмъкване, форматиране и разполагане на изображение в текстов документ;
разстояние между символите, като съобщава, че тези знания ще бъдат необходими за 
направата на предстоящите задачи. Учителят обяснява необходимостта от вмъкване на 
различни нетекстови обекти и изброява някои от тях. Учителят представя темата, 
използвайки мултимедиен проектор, а при липсата на такъв – допълнителни 
дидактически материали в хартиен вид, представящ нагледно новите елементи на учебно 
съдържание за темата (Фиг. 1 – Фиг. 6).

 

Фиг. 1 Вмъкване на художествен текст
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Фиг. 2 Форматиране на художествен текст

Фиг. 3 Вмъкване на графична форма
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Фиг. 4 Групиране на графични форми

Фиг. 5 Вмъкване на текстово каре
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Учителят поставя на учениците за изпълнение следните задачи:  
Задача 1. Като използвате предложената Ви от преподавателя бланка на грамота за 
активно участие в спортни мероприятия във вече създаден текстов документ, оформете
грамотата според модела, показан на Фиг. 7.

Фиг. 6 Поставяне на рамка на страница

Фиг. 7 Начален и краен резултат на задача 1.
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При изпълнение на задачата следвайте следните стъпки:
1. Направете надписа „ГРАМОТА” с избран от Вас стил на художествено

оформен текст. Форматирайте създадения художествен текст като му зададете 
преливащо запълване (светло син и тъмно син цвят) и очертание на символите 
в тъмносин цвят.

2. Намерете подходяща картинка в Internet и я поставете в документа.
Разположете изображението под текста в центъра на грамотата и го 
форматирайте като воден знак.

3. Поставете тъмносиня рамка на страницата с конкретна дебелина. 
Основни методически цели на задача 1:

• Запознаване с възможностите за създаване и оформяне на художествен текст и 
формиране на практически умения за работа с него;

• Запознаване с техниката за задаване на рамка на страница и формиране на 
практически умения за поставяне на различни стилове рамки на страница.

Задача 2. Направете в Microsoft Word следната визитка (Фиг. 8):

При изпълнение на задачата следвайте следните стъпки:
1. Вмъкнете текстово каре и го разположете с характеристика Behind text.
2. Вмъкнете логото на училището Ви и го разположете в горния ляв ъгъл на 

текстовото каре (за предпочитане е обекта да бъде поставен извън 
текстовото поле и форматиран с характеристика Behind text. В 
подследствие, така получените два обекта могат да бъдат групирани в 
един).

3. Напишете и форматирайте текста в текстовото поле по следния начин: 
• първи ред - размер 13, шрифт Monotype Corsiva, разстояние между 

символите 2.2 pt, подходящ ляв отстъп;
• втори ред - размер 8, шрифт Times New Roman, курсив, подходящ ляв 

отстъп;
• трети ред - размер 12, шрифт Times New Roman;
• останалият текст - размер 10, шрифт Times New Roman;

4. Вмъкнете специалните символи за стационарен телефон, мобилен телефон, 
пощенски плик и им изберете подходящ цвят;

5. Задайте подходящ цвят за рамката на текстовото каре.

Фиг. 8 Модел на задача 2
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Основни методически цели на задача 2:
• Запознаване с възможностите за създаване и оформяне на текстово каре и 

формиране на практически умения за работа с него;
• Начално запознаване с техниката за групиране на два или повече графични 

обекта;
• развитие на уменията за вмъкване и форматиране на специални символи в 

текстов документ.

Задача 3. Като използвате готовите форми в MS Word направете подходящо за деня на 
влюбените изображение, подобно на предложеното на Фиг. 9.

Групирайте създаденото изображение и го използвайте за направата на картичка за деня 
на влюбените (Фиг. 10).

При изпълнение на задачата следвайте следните стъпки:
1. Задайте пейзажна ориентация на страницата;

Фиг. 9 Модел на групиран обект 

Фиг. 10 Модел на задача 3
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2. В дясна част на страницата поставете създаденото и групирано изображение;
3. В лявата част на страницата вмъкнете текстово каре.
4. Вмъкнете под изображението артистичен текст и го форматирайте подходящо;
5. В лявата част на текстовото каре на първи ред вмъкнете символа ♥ с размер 22

pt, оцветете го в червено и задайте подходящо разстояние между символите
(напр. 5,4 pt). На втория ред вмъкнете символа в началото и края и оцветете. 
Използвайте подходящо копиране, за да постигнете искания резултат. В центъра 
на получилата се рамка напишете „ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!” и форматирайте в 
шрифт Monotype Corsiva, удебелено, червено, размер 24.

6. Групирайте всички обекти в текстовия документ.
Допълнително пояснение: За направата на рамката може да бъде използвана още една 
възможност: чрез използване на графична форма „сърце“, многократко копиране на 
създадения и форматиран обект и финално групиране на получената рамка.
Основни методически цели на задача 3:

• Запознаване с възможностите за създаване и оформяне на графични 
композиции от обекти чрез използване на готови графични форми и 
формиране на практически умения за работа с тях;

• Усъвършенстване на практическите умения на учениците за създаване и 
оформяне на художествен текст и текстово каре; 

• Развитие на уменията за вмъкване и форматиране на специални символи в 
текстов документ.

• Усъвършенстване на практическите умения на учениците за прилагане на 
техниката за групиране на набор от графични обекти;

Учениците работят самостоятелно като решават задачите 1, 2 и 3. Учителят се 
движи между тях, помага на по-бавно работещите, отговаря на въпроси, прави изводи.
Задачи за самостоятелна работа 
Зад. 1 Направете в Word следната покана за рожден ден (Фиг. 11). За целта, най-напред 
създайте графично платно за рисуване (Drawing Canvas), в който ще разположите 
останалите графични обекти от картичката. Задайте подходящ цвят за запълване. След 
това, с помощта на готовите форми създайте изображението на човечето и тортата, 
оцветете и групирайте. Вмъкнете текстово каре в дясната част, поставете рамка и 
настройте обекта да бъде без запълване. Поставете надпис с артистичен текст, 
форматиран подходящо. 

Фиг. 11 Модел на зад. 1



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 127

Зад. 2 Направете в Word следната табелка с работното време на зооклиника, както е 
показано на Фиг. 12.

При изпълнение на задачата следвайте следните стъпки:
1. Вмъкнете таблица с 4 реда и 6 колони.
2. Обединете редовете в първа и шеста колона и вмъкнете подходящи 

изображения, намерени от вас в Internet. Поставете изображенията в средата 
на клетката.

3. Обединете 2, 3, 4 и 5 колона от 1, 2 и 3 ред.
4. Вмъкнете надписа „ЗООКЛИНИКА” като използвате артистичен текст и

приложете подходящо цветово оформление за него.
5. Въведете и останалия текст в таблицата, като надписите „сутрин” и 

„следобед” трябва да са разположени вертикално и поставени в центъра на 
клетката. Нека името на лекаря да е с размер 24, „РАБОТНО ВРЕМЕ” – с 
размер 26, а останалият текст с размер 18.

6. Поставете рамка в подходящ цвят само по края на таблицата, която да бъде от 
две черти. Във вътрешността на таблицата премахнете рамката.

МОДУЛ „ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ“

Акцентът при изучаването на този модул в 7. клас е поставен въхру работата с 
формули и вградени функции, използване на различни видове адресация на клетки при 
реализиране на изчисления, прилагане на техники за сортиране на данни и създаване на 
диаграми.

В помощ на обучението по информационни технологии за модула „Електронни 
таблици“ са представени две примерни методически разработки за преподаване на 
следните обобщени теми от учебното съдържание:

1. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица. Сортиране на 
данни. Логически оператори.

2. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните.

Фиг. 12 Модел на зад. 2
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ТЕМА: Проектиране, създаване и форматиране на 
електронна таблица. Сортиране на данни. Логически 
оператори.

РАЗДЕЛ: Електронни таблици
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа
ТИП НА УРОКА: комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Актуализиране на знанията и уменията за създаване и форматиране на 
електронни таблици.

• Формиране на умения за извършване на основни операции – обединяване на
клетки, промяна ширината на колоните и височината на редовете, 
разполагане на текст в клетка на няколко реда.

• Развитие на умения за работа с повече от един работен лист в един файл.
• Формиране на умения за автоматизирано въвеждане на серия от данни.
• Припомняне и затвърждаване на знанията за въвеждане на елементарни 

аритметични формули и правилно използване на относително и абсолютно 
адресиране.

• Развитие на умения за свободно използване на познатите вградени функции.
• Запознаване с нова вградена функция (логическата  функция IF) и

формиране на умения за нейното прилагане.
• Формиране на умения за сортиране на данни в електронна таблица.

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: работен лист, адресиране на клетка, форматиране 
на клетка, типове данни в клетка, серия от данни, аритметически формули, вградени 
функции, сортиране; проектиране и форматиране на таблица, въвеждане на формули –
използване на относително и абсолютно адресиране, използване на вградени функции, 
сортиране на данни.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: математика.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: беседа, упражнения по образец, самостоятелна работа.
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, подготвени файлове за практическите 
задачи, слайдове с учебно съдържание от урока.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА: В началото на урока учителят прави кратък 
преговор на наученото в 5-ти и 6-ти клас за електронните таблици. Той е подготвил 
помощен дидактически материал с демонстрация на определени действия (виж 
приложението). След припомняне на някои от действията при създаване и работа с 
електронни таблици учителят поставя условието на първата задача, чрез която се цели 
учениците да упражнят тези действия. Учителят предварително е подготвил файлът 
Pazaruvane.xlsx с първи работен лист Ценоразпис и го е поставил на всички компютри в 
папка 7klas в Documents.
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Новите елементи на учебно съдържание за темата се разглеждат в два учебни 
часа, като се спазва следната последователност:

Приложение:
1. Електронни таблици създаваме когато имаме да 

обработваме информация, в която има повече цифрови 
данни, с които е нужно да правим изчисления.
За създаване на такива таблици използваме програмата 
Microsoft Excel.

2. Работното поле на програмата се състои от работни 
листове (Sheet), които са разграфени на редове и колони 
като таблици. В един файл може да има различен брой 

работни листове и да работим 
не само в един лист като си 
изберем този, който ни 
трябва.

3. За да обединим 
няколко клетки в една използваме команда Merge Cells или 
бутон:

4. За да разположим на няколко реда текст в 
клетка от таблица използваме команда Wrap Text от 
диалоговия прозорец Format Cells.

5. В страница Number от същия прозорец 
променяме типа на данните в клетката – за да 
поставим «лв» като парична стойност в клетките от 
нашата таблица може да използваме и бутон: 

6. В страница Font 
променяме характеристиките 
на символите 

7. В страница Border 
избираме граници за 
клетките.

8. В страница Fill поставяме запълване с фон на клетките.
9. Всяка клетка се определя със своя адрес, който се образува от името на колоната и номера на реда, в които 

се намира клетката. Например: A3, D5, F10 – това са примери за относителни адреси.
10. Най-полезното в електронните таблици е използването на аритметични формули. Всяка формула започва 

със знак = и съдържа адреса на клетките, участващи в пресмятането и знаците за аритметичните действия + – * /
събиране, изваждане, умножение и деление. В нашия пример в клетка D4 e използвана формула, която може да 
копираме лесно по цялата колона надолу като посочим с мишката в долния десен ъгъл на клетката и при появата 
на плюс да провлачим с натиснат ляв бутон мишката до където искаме да копираме.

11. Програмата предлага и вградени функции с формули. Тези които вие познавате са функциите за 
пресмятане на сума - SUM, средноаритметична стойност - AVERAGE, минимална - MIN и максимална - MAX
стойност. Тези функции се използват чрез команда Insert Function от меню Formulas. В примера е показана 
функцията за намиране на сума в клетка D6: 

Фиг.1 Приложение 
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1. Запознаване с предназначението на логическата функция и акцентиране върху 
специфики при нейното изпълнение.

2. Демонстриране на техниката за сортиране на данни.
3. Запознаване с видовете адресиране на клетки и обосноваване на спецификите 

при използване на абсолютно и относително адресиране.

Задача 1. Разпределяне на бюджет при пазаруване
1. Отворете файлът Pazaruvane.xlsx.
2. В работен лист „Ценоразпис” е създадена следната таблица:

3. Създайте нова таблица, подобна на тази от фиг.2, на нов работен лист, в 
която вие изберете 10 продукта от листа Ценоразпис с количеството, което сте 
закупили и тяхната единична цена.

4. Въведете формула за пресмятане на общата сума за даден продукт.
5. В колонката за парите изберете тип на данните в български лева.
6. На последния ред използвайте вградена функция за пресмятане на 

общата сума, която сте похарчили, на реда след него – чрез формула – колко пари 
са ви останали от началната сума, която сте имали.

7. Запишете таблицата като файл с име Pazar.xlsx в своите работни папки.

След като учениците са отворили файла и разгледали лист Ценоразпис, учителят 
демонстрира как трябва да изглежда таблицата, която те трябва да създадат (фиг. 2).
Учениците работят самостоятелно като учителят помага при нужда.
Инструкции за изпълнение на задачата:
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Учениците изпълняват задачата едновременно, следвайки инструкциите от учителя, като 
се включват с отговори на неговите въпроси как се изпълняват командите. След това 
всеки може сам да продължи с дооформянето на таблицата – поставянето на рамки и 
фон на клетките.

Основни методически цели на задача 1:
• Актуализиране на знанията и уменията за създаване и форматиране на 

електронни таблици.
• Формиране на умения за извършване на основни операции – обединяване на 

клетки, промяна ширината на колоните и височината на редовете, разполагане 
на текст в клетка на няколко реда.

• Развитие на умения за работа с повече от един работен лист в една работна 
книга.

• Припомняне и затвърждаване на знанията за въвеждане на елементарни 
аритметични формули и прилагане на функция за сумиране на данни.

Учителят поставя за изпълнение следващата задача за упражнение по образец.

Задача 2. Пресмятане на средния успех за първия срок на групата от класа
1. Създайте таблица, подобна на представения по долу модел, в която да 

посочите имената на учениците от вашата група и техните оценки за І-ви срок.  
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2. Последната колона да бъде „среден успех”.
3. Използвайте познатата ви вградена функция за пресмятане на средния успех.
4. Добавете редове за среден успех на групата и най-висок и най-нисък успех в 

групата. За тяхното намиране използвайте отново познати вградени функции.
5. Запишете таблицата като файл с име Sreden_uspeh.xlsx в своите работни 

папки.

Задачата цели да припомни на учениците как се въвеждат познатите вградени 
функции Average, Min и Max. Учениците работят самостоятелно като учителят помага 
при възникнали въпроси. Той е подготвил слайд с инструкции за вмъкване на вградените 
функции (Фиг. 3):

Инструкции за изпълнение на задачата:

Основни методически цели на задача 2:
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• Затвърждаване и надграждане на знанията за използване на вградени 
функции.

След като е направен преговор на вече познатите вградени функции учителят 
подготвя учениците за въвеждането на нова вградена функция. Той поставя условието на 
следващата задача:

Задача 3. Променете таблицата, която създадохте в задача 2 /файл Sreden uspeh.xlsx / по 
следния начин:

1. Вмъкнете нова колона след последната, която да се казва „Грамота за отличен 
успех”. 
В тази колона в клетките трябва да се появи текст „да”, ако успехът на 
ученика е по-голям или равен на 5,50 и текст „не”, съответно ако успехът на 
ученика е по-малък от 5,50.

2. Сортирайте данните, така че в колона „Среден успех” да са подредени в 
низходящ ред /от най-високия успех до най-ниския/.

3. Запишете променения файл със същото име.

Учителят обяснява, че за изпълнение на т. 1 от задачата трябва да се използва нова 
функция. Той запознава учениците с вградената логическата функция IF, като е 
подготвил слайд с информация за нея (Фиг. 4):  

 
След като учениците се запознават с начина на приложение на логическата 

функция IF я прилагат самостоятелно в задача 3.
Учителят припомня как се извършва сортиране на данни в таблица (Фиг. 5):
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Основни методически цели на задача 3:

• Запознаване с предназначението на логическата функция IF и формиране на 
умения за нейното прилагане.

• Формиране на умения за сортиране на данни в електронна таблица.

Учителят поставя за упражнение следващата задача, чрез която учениците трябва 
да покажат как въвеждат серия от данни, как използват относително и абсолютно 
адресиране, да съставят елементарни формули и да използват вградени функции. 
Учениците работят самостоятелно като учителят помага при нужда. Учителят е 
подготвил и слайд с инструкции за изпълнение за тези, които се затрудняват.

Задача 4. Справка за изразходваната електроенергия в семейството за 2013 г.
1. Създайте таблица, в която да попълните за всички дванадесет месеца 

потреблението на електроенергия във вашето семейство. Таблицата да изглежда като 
тази от фиг. 6. 

2. При въвеждане на номерата и месеците използвайте числови и текстови серии 
от данни. 

3. В колони E и H въведете формули, които пресмятат разликата от показанието 
на електромера. 

4. За пресмятане на крайната сума за месец използвайте във формулата 
абсолютни адреси. 

5. Добавете два реда за най-ниска и най-висока сума. 
6. Запишете таблицата като файл с име Elektromer.xlsx в своите работни папки. 

Инструкции за изпълнение на задачата:
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Учителят обяснява защо е нужно използването на абсолютни адреси и как се изписват.

Основни методически цели на задача 4:
• Надграждане на знанията и уменията за извършване на изчисления в 

електронни таблици с използване на аритметични формули и вградени 
фукции;

• Формиране на умения за правилно използване на относително и абсолютно 
адресиране;

• Формиране на умения за автоматизирано въвеждане на серия от данни.

Самостоятелна работа:
Зад. 1. Създайте таблица, в която да намерите периметъра на няколко правилни 
геометрични фигури.
Зад. 2. Създайте таблица, в която да посочите списък с покупки, които ще направите за 
вашия рожден ден.
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ТЕМА: Основни типове диаграми. Графична интерпретация 
на данните

РАЗДЕЛ: Електронни таблици
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа
ТИП НА УРОКА: комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Запознаване на учениците с основните типове диаграми и предназначението 
им;

• Запознаване с техниката за създаване на диаграма;
• Формиране на умения за избор на подходяща диаграма, в съответствие с 

поставените цели;
• Запознаване с връзката между таблично представени данни и тяхната 

графична интерпретация;
• Формиране на умения за оформяне на диаграма и части от нея.

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: диаграма, категории и серии от данни, колонна 
диаграма, кръгова диаграма, легенда.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: Математика, География и икономика, 
Изобразително изкуство.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: разказ-беседа, упражнение по образец, самостоятелна 
работа.
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, дидактически материали за запознаване с 
основните типове диаграми, създаване и приложение на диаграми.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА

В началото на първия урок за темата учителят под формата на събеседване 
припомня възможностите за организиране на данните в таблица; поставя и обосновава 
необходимостта от графичното представяне на данни събрани в електрона таблица; 
коментира се възможността, която дава програмата Microsoft Excel за графичното 
представяне на данните от електронна таблица в работен лист, за по-доброто 
онагледяване на дадена информация и по-лесното й анализиране; коментират се 
основните понятия – създаване на диаграма, елементи на диаграма.

Новите елементи на учебно съдържание за темата се разглеждат в два учебни часа, 
като се спазва следната последователност:

1. Запознаване с възможностите на програмата Microsoft Excel за създаване 
на диаграми.

2. Акцентиране върху основните типове диаграми и областите, в които се 
използват.

3. Акцентира се на връзката между данните в електронната таблица и 
нейното графично представяне.

4. Разглеждат се някои подтипове на най-често използваните диаграми.
5. Разглеждат се елементите на една диаграма - заглавие (Title), графично 

представяне на данните и легенда (Legend), в която са дефинирани 
шарките или цветовете, зададени на серията от данни или категории в 
диаграмата.

6. Запознаване на учениците с възможностите за оформяне на диаграма.
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В хода на двата урока учителят използва допълнителни дидактически материали, 
представящи нагледно типовете диаграми и стъпките при създаване и оформлението им, 
подпомагащи практическата работа на учениците за темата (Фиг. 1-2).
Основните типове диаграми, поддържани от Microsoft Excel са:

- Column diagram (колонна диаграма);
- Line diagram (линейна диаграма);
- Pie diagram (кръгова диаграма);
- Bar diagram (стълбовидна диаграма);
- Area diagram (площна диаграма);
- Scatter diagram (точкова диаграма);
- Stock chart (борсова диаграма);
- Surface chart (повърхнинна диаграма);
- Ring diagram (пръстеновидна диаграма);
- Bubble diagram (мехурчеста диаграма);
- Radar chart (радарна диаграма).

В колонна диаграма (Column diagram) могат да се визуализират графично данни, 
които са подредени в колони или редове в даден работен лист. Тези диаграми са полезни 
за показване на промени на данни за даден период от време или за илюстриране на 
сравнения между елементи. Линейните диаграми (Line diagram) показват тенденции в 
изменението на непрекъснати във времето данни, зададени на фона на една обща скала. 
Кръговите диаграми (Pie diagram) показват пропорционалния размер на елементите в 
една серия данни, спрямо сумата на елементите. Стълбовидните диаграми (Bar diagram)
се използват най-често за сравнение на отделни серии от данни. Площните диаграми 
(Area diagram) подчертават степента на промяна във времето, а точковите (Scatter 
diagram) показват отношението между числовите стойности в няколко серии данни и 
обикновено се използват за сравняване на числови стойности. За да се организират 
данни в работния лист за точкова диаграма, е необходимо x стойностите да се поставят в 

Фиг. 1
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един ред или колона, а след това да се въведат съответните й стойности в съседни редове 
или колони. Останалите типове диаграми се използват в по-тясно специализирани 
сектори.

След запознаването на учениците с основните видове диаграми учителят прави 
следни изводи: най-често използвани и лесни за разчитане са първите три типа от 
изброените, а по-рядко използвани са последните пет; за създаване на диаграми, които 
могат да бъдат променяни и форматирани е необходимо данните да бъдат предварително 
въведени в даден работен лист.

Имайки предвид ограниченото учебно време, учителят може да се ограничи с 
обяснението, кога и защо е удачно да се използват само първите четири типа диаграми.

Поставя се задачата за този час, а именно учениците да се запознаят с различните 
типове диаграми и да се научат да избират най-подходящия за целите тип, да създават и 
оформят диаграми.

Практически задачи за изпълнение от учениците
Задача 1: Средният успех на група ученици от седми клас е представен таблично във 
файл с име Sreden_uspeh.xlsx. Отворете файла и създайте колонна диаграма за анализ на 
средния успех на учениците по зададения модел от Фиг. 2. Файла с направените 
промени съхранете в папка на твърдия диск.

Основни методически цели на задача 1:
• запознаване с техниката за създаване на диаграма;
• запознаване с преназначението на колонната диаграма и формиране на умения 

за тяхното създаване и оформление.
В рамките на няколко минути учителят може да покаже изпълнението на задачата, 

използвайки мултимедия. Когато учениците са готови може да се каже, че в задачата се 

Фиг. 2 Краен резултат от изпълнението на задача 1
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използва колонна диаграма, защото е необходимо сравнение между данните за успеха на 
отделните ученици, а с помощта на този тип диаграми това става най-добре.

Задача 2: Във файла с Elektromer.xlsx, таблично са представени данни за използваната 
месечна електроенергия за 2013 година. Създайте линейна диаграма (Line) по модела 
даден на Фиг. 3 и с нейна помощ анализирайте изразходваната електроенергия. 
Съхранете файла с направените промени в папка на твърдия диск.

След изпълнението на задачата, се обсъжда наблюдаваната тенденция и се 
коментира, че този тип диаграми са подходящи още за онагледяване на приходи, разходи 
и печалби на фирми за отделни периоди от време (месеци, години или сезони), за 
промени в температурата при метеорологични прогнози.

Основни методически цели на задача 2:
• затвърждаване на умения за създаване на диаграма;
• запознаване с преназначението на линейната диаграма и формиране на 

уменията за тяхното създаване и оформление;

Задача 3: Прочетете текста. Представете таблично информацията, която ви предоставя 
този текст за площта на всеки континент. Създайте кръгова диаграма (Pie) представяща 
данните от таблицата. Оформете диаграмата и запазете новополучения документ с 
подходящо име в папка на твърдия диск.

На Земята има седем континента. Всеки от тях заема следната площ от 
земната повърхност: Европа – 10,5 млн. кв. км, Азия – 44,4 млн. кв. км, Северна Америка 
– 24,2 млн. кв. км, Южна Америка – 17,8 млн. кв. км, Африка – 30,3 млн. кв. км,
Антарктида – 14 млн. кв. км и Австралия – 7,7 млн. кв. км.

Фиг. 3 Краен резултат от изпълнението на задача 2
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В тази задача учителят дава възможност всеки ученик сам да проектира таблица с 
дадените данни в работен лист и да създаде графичната им интерпретация с помощта на 
кръгова диаграма. Тук може да отбележи, че континентите са части от Земята и затова 
този тип диаграма е най-подходящ.
Основни методически цели на задача 3:

• усъвършенстване на уменията на учениците за проектиране и създаване на 
електронна таблица;

• запознаване с предназначението на кръгова диаграма и формиране на 
уменията за тяхното създаване и оформление;

Задачи за самостоятелна работа
Зад. 1. Отворете файла създаден в задача 3, в готовата таблица добавете още една 
колона, в която въведете данните за броя на населението за всеки континент. 
Необходимата информация набавете, използвайки Интернет. Създайте кръгова диаграма 
за анализ на относителния дял на населението по континенти.
Зад. 2. Създайте електронна таблица, в която са въведени минималната, средната и 
максималната температура за всеки от дните на идната седмица, прогнозирани за вашия 
град. Използвайте линейна диаграма за онагледяване на измененията.
 

МОДУЛ „КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ“
Акцентът при изучаването на този модул в 7. клас е поставен върху запознаване 

с възможностите на програмата MS PowerPoint за създаване на таблици и диаграми,
вмъкване на звук и видео в компютърна презентация, спазване на основни правила при 
представяне на информация пред публика.

Фиг. 4 Краен резултат от изпълнението на задача 3
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В помощ на обучението по информационни технологии за модула „Електронни 
таблици“ са представени две примерни методически разработки за преподаване на 
следните обобщени теми от учебното съдържание:

1. Създаване на компютърна презентация по зададена тема. Правила за 
представяне на презентация пред публика.

2. Вмъкване на звукови и видео обекти, диаграми и таблици в компютърна 
презентация.

 
ТЕМА: Създаване на компютърна презентация по зададена 
тема. (Правила за представяне на презентация пред 
публика)

РАЗДЕЛ: Компютърни презентации
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 учебни часа
ТИП НА УРОКА: комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Припомняне на основните знания относно предназначението на 
компютърните презентации;

• Припомняне на основните понятия, свързани със създаването на 
компютърни презентации;

• Затвърждаване на знанията и уменията за създаване на презентация по 
зададена тема и шаблон;

• Затвърждаване на знанията и уменията за вмъкване на текст и графични 
обекти в презентация;

• Формиране на умения за избор на подходящ дизайн на презентация;
• Затвърждаване на уменията за прилагане на анимационни ефекти върху 

обекти от слайд и за преход между слайдове;
• Познаване на правилата за представяне на презентация пред публика.

ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: компютърна презентация, слайд, дизайн, цветова 
схема, анимиран обект, анимационна схема, преход.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: Математика, География и икономика, История и 
цивилизация
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: разказ-беседа, демонстрация, упражнения по образец, 
самостоятелна работа
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, предварително подготвени материали от 
учителя за практическа работа на учениците, слайдове с учебно съдържание от урока.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА

Преподавателят започва с кратък преговор като задава на учениците въпроси: 
„Какво представлява компютърната презентация“, „Кога е полезно да изготвим такава 
презентация“, „С коя програма се изготвят презентации“. Учителят обобщава отговорите 
и уточнява, че при създаването на презентация трябва добре да се обмисли 
съдържанието на презентацията и да се определят стъпките на нейното първоначално 
проектиране. За да си припомнят учениците дейностите при създаване на презентация 
учителят поставя за изпълнение първа задача, в която учениците трябва да създадат 
презентация по готов шаблон.
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За преговора, който трябва да направи учителят използва допълнителни 
дидактически материали, представящи нагледно стъпките при създаване на презентация, 
добавяне на слайд, избор на подходящ дизайн, за задаване на анимирани ефекти на 
обекти и преходи при преминаване на слайд (Фиг. 1-6)

Фиг. 1 Заглавен слайд на презентация

Фиг. 2 Добавяне на слайд в презентация
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Практически задачи за изпълнение от учениците
Задача 1: Представете си, че са ви дошли гости от чужбина. Създайте презентация на 
тема „На гости в България“, в която да представите местата, на които бихте им показали 
по време на гостуването им. Презентацията трябва да съдържа десет слайда, всяка 
забележителност да бъде представена с кратък текст и поне едно изображение в отделен 

Фиг. 3 Избор на дизайн на презентация

Фиг. 4 Задаване на анимиране на ефекти на обекти в презентация

Фиг. 5 Задаване на ефекти при смяна на слайдове в презентация

Фиг. 6 Представяне на презентацията на цял екран



ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 
„ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще! 144

слайд. За целта използвайте Интернет за набавяне на необходимата информация и 
графични изображения.

Преди учениците да започнат работа, учителят представя предварително 
подготвена за часа презентация (Фиг. 7).
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Основни методически цели на задачата:
• Затвърждаване на уменията на учениците за създаване на презентация;
• Затвърждаване на уменията за вмъкване на слайд, текст и графично 

изображение в презентация;
• Формиране на умения за избор на подходящ дизайн за презентация;
• Развитие на умения за задаване на анимирани ефекти на обекти в 

презентация;
• Развитие на умения за задаване на преходи при смяна на слайдове в 

презентация;
• Формиране на умения за представяне на презентация пред публика.

Задача 2: Създайте презентация на тема „Моят роден град“, която да съдържа 
местоположението на родния ви град, кратки исторически факти за него, 
забележителностите в града и близки до него. Използвайте Интернет, за да си набавите
необходимата информация и подходящите графични изображения.

Основни методически цели на задачата:
• Формиране на умения за проектиране и създаване на компютърна 

презентация по зададена тема;
• Затвърждаване на знанията и уменията на учениците, свързани с 

изпълнението на задача 1;
• усъвършенстване на уменията за представяне на презентация пред публика.

Задачи за самостоятелна работа
Зад. 1: Създайте презентация на тема „Моето семейство и приятели“, в която да 
разкажете на кратко за членовете на вашето семейство и най-добрите ви приятели (в 
отделни слайдове – родители, братя и сестри, баби и дядовци, приятели).
Зад. 2: Създайте презентация, наподобяваща историческа книжка на тема „Античният 
човек и боговете“. (Богове и герои от античната митология).

Фиг. 7
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ТЕМА: Вмъкване на звукови и видео обекти, диаграми и 
таблици в компютърна презентация

РАЗДЕЛ: Компютърни презентации
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 учебен час
ТИП НА УРОКА: комбиниран
ЦЕЛИ НА УРОКА:

• Актуализиране и затвърждаване на знанията и уменията, получени през 
предходните години и часове от модула „Компютърни презентации” в 7 
клас.

• Получаване на знания за звуковите и видео формати, които могат да се 
ползват в компютърни презентации.

• Получаване на знания и умения за добавяне на звук и видео към 
компютърни презентации и настройката им според търсения ефект от 
тяхното използване. 

• Формиране на умения за вмъкване и оформяне на таблици и диаграми в 
компютърна презентация;

• Изграждане на умение за наблюдателност, концентрация, умения за точност 
и коректност на изпълнение на дадените задачи по време на урока. 

• Формиране на любознателност към преподавания материал и умения за 
самостоятелно намиране на начини и средства за боравене с 
новопридобитите знания за лични нужди.

• Прилагане на овладените знания в задачи, свързани с житейски ситуации.
ОПОРНИ ПОНЯТИЯ И УМЕНИЯ: компютърна презентация, слайд, вмъкване на нов 
слайд, избор на дизайн на презентацията, вмъкване на художествено оформен текст в 
презентация, създаване на таблица и схема в презентация, поставяне на ефекти на 
частите на слайда и на целия слайд, задаване на времетраенето и преходите на слайд.
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ: Български език и литература, Математика, Музика.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: събеседване, наблюдение, упражнение по образец, 
самостоятелна работа.
ДИДАКТИЧЕСКИ СРЕДСТВА: учебник, мултимедийна демонстрация, хартиен 
вариант на задачите.
СТРУКТУРА И ХОД НА УРОКА

В началото на часа чрез директно задаване на въпроси към учениците, учителят 
прави актуализация на знанията за:

• вмъкване на нов слайд;
• избор на дизайн на презентацията;
• вмъкване на художествено оформен текст в компютърна презентация;
• създаване на таблици в текстов документ;
• поставяне на ефекти на частите на слайда и на целия слайд;
• настройване на времетраенето и преходите на слайд.

Тези знания ще бъдат необходими за реализирането на предстоящите задачи. Учителят 
обяснява ползата от вмъкване на звук или видео в компютърна презентация. Като 
използва презентацията „Гости от чужбина”, той дава пример как тя ще стане по 
привлекателна.

Новите елементи на учебно съдържание за темата са:
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1. Представяне на техниките за вмъкване на звук и видео в слайд на 
компютърна презентация;

2. Представяне на техниките за задаване на характеристики на звуков файл.
3. Създаване и оформяне на таблици и диаграми в презентация.

Учителят запознава учениците с звуковите и видео формати, които могат да се 
ползват в компютърни презентации. Той представя новата тема като реализира задача 1, 
използвайки мултимедиен проектор, а при липсата на такъв – използва хартиен вариант 
на следните изображения:

Фиг. 1 Вмъкване на видеофайл Фиг. 2 Вмъкване на звуков файл

Фиг. 3 Скриване на иконата на звука по време на презентиране

Фиг. 4 Задаване на циклично изпълнение до спирането на звука

Фиг. 5 Задаване на автоматично тръгване на звука със стартиране 
на презентацията 
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Задача 1. В презентацията „Гости от чужбина“:
А) Добавете видео или звук предложени ви от преподавателя за всеки един слайдовете, 
като ползвайте следните идеи:

• за началните слайдове –видео или звуков файл на песента „Моя страна, моя 
България”;

• за слайда, представящ Бачковски манастир – църковна музика;
• за слайдовете, представящи пещерите – музика, загатваща тайнственост;
• за слайда, представящ Широка лъка и обичаят кукери – звуци от хлопките 

на кукерите;
• за слайда, представящ обяда с родопските ястия – гайда;
• за слайда, представящ Перперикон – музика, загатваща тайнственост.

Б) Вмъкнете в презентацията звуковия обект „Моя страна, моя България”, предложен ви 
от преподавателя и го настройте за прослушване от първия слайд, където е разположен 
до края.
Основни методически цели на задача 1:

• формиране на умения за вмъкване на звук и видео в слайд на компютърна 
презентация;

• формиране на умения за задаване на свойства на звука.

Учителят поставя на учениците за самостоятелна работа в час следната задача:
Задача 2. Създайте компютърна презентация за видовете музикални инструменти.
Презентацията трябва съдържа таблица, схема, звукови обекти, художествено оформен 
текст. Използвайте следните примерни слайдове (Фиг. 9):
 

Фиг. 6 Възпроизвеждане на звук, преминавайки през всички 
слайдове по време на презентирането

Фиг.7-8
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Следващите слайдове направете по подобие на четвъртия. В слайдовете, 
представящи отделните видове музикални инструменти вмъкнете файла със звука от 
съответния  инструмент, който ще получите от своя преподавател. Не забравяйте слайд 
за заключение.

Учениците работят самостоятелно. Учителят се движи между тях, помага на по-
бавно работещите, отговаря на въпроси, прави изводи.
Основни методически цели на задача 2:

• формиране на умения за вмъкване на звук и видео в слайд на компютърна 
презентация;

• формиране на умения за създаване на таблица и схема в компютърна 
презентация;

• усъвършенстване на умения за вмъкване на графични обекти;
• усъвършенстване на умения за вмъкване на художествен текст.

Преподавателят предоставя на учениците следните задачи за самостоятелна работа:
Зад. 1: Създайте компютърна презентация, представяща красотите и величието на 
България. Поставете за музикален фон на презентацията химна на нашата страна и 
настройте така презентацията, че изображение и текст в песента да се редуват. Нека 
думите от песента да бъдат изписани и на съответния слайд, като за целта използвате 
художествено оформен текст.
Зад. 2: Създайте компютърна презентация, представяща основните геометрични фигури. 
Представете ги първоначално в таблица като ги изчертаете, използвайки готовите 
форми. Представете визуално всяка една от фигурите на отделен слайд с нейните 
основни характеристики и формули за околна повърхнина и лице. Използвайте 
художествено оформен текст за заглавията на всеки слайд. Поставете закачлив 
музикален фон, който да звучи от началния до крайния слайд. 

Фиг.9 


