
Обновена поредица за системна и ефективна работа в часовете  
по български език и литература за задължителноизбираема подготовка

Весела Михайлова
Венцислав Божинов

5 .
клас

Тази книга е предназначена да бъде твой пътево-
дител в часовете за задължителноизбираема под-
готовка по български език и литература. Тя ще 
ти помогне да станеш по-знаещ и по-можещ и ще 
ти даде основа да посрещнеш уверено предизви-
кателствата в следващия, 6. клас.

По български език:
 Ще усъвършенстваш уменията си за езиков ана-

лиз чрез решаването на много и различни по сте-
пен на трудност задачи.
 Ще разшириш знанията си за езиковите явления.
 Ще направиш общуването си чрез езика по-ус-

пешно.

По литература:
 Ще узнаеш повече за пълния със загадки свят на 

митологията.
 Ще се докоснеш до магията на фолклора.
 Ще откриеш колко интересно е да се пренасяш 

в световете, пресътворени в художествената 
литература.

Част от задачите в помагалото ще ти дадат 
възможност да се изявиш индивидуално и да раз-
читаш на своите собствени знания и умения. 
Предлагаме ти и задачи, които ще те накарат да 
се почувстваш част от екип – при решаването 
им заедно с други свои съученици ще можеш да се 
пребориш за постигането на отборна победа.
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Цена 4,90 лв.

ISBN 978-954-01-3097-2

Учебно помагало 
за задължителноизбираема подготовка
5. клас 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Весела Михайлова, Венцислав Божинов

НОВО
ПРОСВЕТА

Тази книга може да стане твой пътеводител не само 
в часовете по задължителноизбираема 
подготовка, но и в подготовката ти за изпита 
след 7. клас.

	 По български език:	
	 •	ще	усъвършенстваш	уменията	си	за	езиков	
анализ,	като	решиш	много	задачи;
	 •	ще	разшириш	знанията	си	за	езиковите	явления,	
изучавани	от	5.	до	7.	клас;
	 •	ще	направиш	общуването	си	чрез	езика	
по-успешно.
		 По литература: 
	 •	ще	усвоиш	модел,	по	който	сам	ще	можеш	да	
анализираш	художествените	текстове	и	да	достигаш	
до	техните	послания;	
	 •	ще	намериш	обяснения	за	тропите,	фигурите	
и	художествените	похвати,	изучавани	от	5.	до	7.	клас.	
Задачите	ще	ти	помогнат	бързо	да	откриваш	
художествените	средства	в	текст	и	да	разбираш	
тяхната	функция;
	 •	ще	се	учиш	да	създаваш	свои	съчинения	по	
литературни	проблеми	и	есета	по	житейски	проблеми.
	 Задачите	в	помагалото	са	разпределени	в	три	
рубрики:	
 Сговорна дружина планина повдига	–	работи	
целият	клас	колективно;
	 Един за всички, всички за един!	–	разделяте	се	
на	екипи,	в	които	заедно	решавате	задачата,	а	един	или	
двама	говорители	обявяват	резултата;
	 Всяка коза за свой крак	–	всеки	сам	решава	
задачата	и	обявява	резултата.
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Тази книга е предназначена да бъде твой пътево-
дител в часовете за задължителноизбираема под-
готовка по български език и литература. Тя ще 
ти помогне да станеш по-знаещ и по-можещ и ще 
ти даде основа да посрещнеш уверено предизви-
кателствата в следващия, 7. клас.

По български език:
 ще усъвършенстваш уменията си за езиков ана-

лиз чрез решаването на много и различни по сте-
пен на трудност задачи
 ще разшириш знанията си за езиковите явления
 ще направиш общуването си чрез езика по-ус-

пешно.

По литература:
 ще научиш как човешката фантазия рисува 

нови светове
 ще разбереш отношението между човека и 

реал ността
 ще откриеш, че изкуството ни дава свобода да 

съзерцаваме, съпреживяваме и разбираме
 ще влезеш в света на възрожденския българин 
 ще имаш възможност да изпълняваш задачи по 

творческо писане.

Част от задачите в помагалото ще ти дадат въз-
можност да се изявиш индивидуално и да разчи-
таш на своите собствени знания и умения. Пред-
лагаме ти и задачи, които ще те накарат да се 
почувстваш част от един екип – при решаване-
то им заедно с други свои съученици ще можеш да 
се пребориш за постигането на отборна победа.
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Петокласниците:

  правят езиков анализ;

  усвояват езикови явления;

  учат митология, 
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Знаеш ли важното?

• Морфема – най-малката значеща част на думата. 

• Видове морфеми – корен, представка, наставка, окончание, определителен 
член.

• Словообразуващи морфеми – корен, представка, наставка; изграждат ос-
новата на думата.

Обърни внимание – ако се промени дори само една от словообразува-
щите морфеми, се получава друга дума, с различно речниково значение. 

Сравни:

Обърни внимание – в българския език има корени, които съвпадат по 
звуков състав, но са с различно значение: 

1. -вод-: вода, воден, наводнение, воденица, пълноводен
2. -вод-: водя, водач, предводител, водещ

1. -нос-: нося, носач, носител, пренос, изнасям
2. -нос-: носен (носна кърпа), носле, дългонос, чипонос

ДУМАТА – СТРОЕЖ И ЗНАЧЕНИЕ
I. МОРФЕМИТЕ – СТРОИТЕЛИ НА ДУМАТА

!
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Обърни внимание – в българския език има думи, които съдържат два 
корена – сложни думи: параход, луноход, далекоглед, носорог и т. н. 

Обикновено двата корена в тях са свързани със съединителна гласна.

• Формообразуващи морфеми – окончание и определителен член; образу-
ват формите на една дума за лице, число, род, време и т. н.

Обърни внимание – думите от изменяемите части на речта имат пове-
че от една форма:

– съществителни имена: жена, жени, жената, жените;
– прилагателни имена: хубав, хубава, хубаво, хубави, хубавият (-я), хубава-
та, хубавото, хубавите. (Качествените прилагателни имат и форми за сте-
пенуване: по-хубав, най-хубав...);
– числителни имена: един, една, едно, едни...; първи, първа, първо, първи...;
– местоимения: различните видове имат различен брой форми, например аз, 
ти, той...; кой, коя, кое...; този, тази, тези...;
– глагол: има повече от сто различни форми за лице, число, време и т. н.
Думите от неизменяемите части на речта – предлози, съюзи, частици, 
междуметия и звукоподражателни думи, имат само по една форма, а някои от 
наречията имат форми за степенуване: добре, по-добре, най-добре.

Не смесвай понятията форми на думата и сродни думи – думи с един и 
същи корен. Сравни:

Форми на думата –
различават се по окончанията си 
и по това дали имат, или нямат 

определителен член:

Сродни думи –
различават се по различните 

представки и наставки, които 
съдържат:

дар, дарове, дарът (-а), даровете

млад, млада, младо, млади; младият 
(-я), младата, младото, младите

чета, четеш, чете...; четох, чете, 
чете...; четях, четеше, четеше...

дар, подарък, надарен, дарование, 
дарител, дарителство, дарба

млад, младост, младея, младеж, 
подмладен, младенец, младок

чета, читател, четец, прочит, 
четене, четиво, дочитам, прочитам

• Морфемен анализ – определяне на морфемния състав на думата. За да 
правиш вярно морфемен анализ, следвай определени стъпки. Нека работим 
заедно върху думата приказката:

!

!

!

В рубриката „Знаеш ли важното“ се надграждат знанията за 
изучаваните езикови явления. информацията е поднесена чрез 
кратки и ясни определения, таблици и схеми. особено полезни 
за учениците са примерите и конкретните инструкции за 
решаването на различни езикови и литературни задачи.  



Шестокласниците:

  извличат информация 
 от различни текстове;

 формират мнение 
 и го доказват;

 пишат свои текстове;

 усъвършенстват правоговора 
 и правописа си.т
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Тази книга е предназначена да бъде твой пътево-
дител в часовете за задължителноизбираема под-
готовка по български език и литература. Тя ще 
ти помогне да станеш по-знаещ и по-можещ и ще 
ти даде основа да посрещнеш уверено предизви-
кателствата в следващия, 7. клас.

По български език:
 ще усъвършенстваш уменията си за езиков ана-

лиз чрез решаването на много и различни по сте-
пен на трудност задачи
 ще разшириш знанията си за езиковите явления
 ще направиш общуването си чрез езика по-ус-

пешно.

По литература:
 ще научиш как човешката фантазия рисува 

нови светове
 ще разбереш отношението между човека и 

реал ността
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 ще имаш възможност да изпълняваш задачи по 

творческо писане.

Част от задачите в помагалото ще ти дадат въз-
можност да се изявиш индивидуално и да разчи-
таш на своите собствени знания и умения. Пред-
лагаме ти и задачи, които ще те накарат да се 
почувстваш част от един екип – при решаване-
то им заедно с други свои съученици ще можеш да 
се пребориш за постигането на отборна победа.
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VI. ОБОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПОЯСНЕНИЯ 
В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

ЗНАЕШ ЛИ ВАЖНОТО?

• Също като необособените обстоятелствени пояснения обособените обстоя-
телствени пояснения се отнасят към сказуемото в изречението. Сравни:

С радостна усмивка момичето посрещаше гостите.
(необособено обстоятелствено пояснение)

Усмихвайки се радостно , момичето посрещаше гостите.
(обособено обстоятелствено пояснение)

• Обособените обстоятелствени пояснения биват два типа:
І тип: изрази, които започват с деепричастие:
Птиците, излитайки на ята, дълго кръжаха над полето.

ІІ тип: изрази, които следват обстоятелствено пояснение и са от един и същи 
вид с него (за време, за място или за начин), като го поясняват, конкретизи-
рат:

Съвсем близо, само на няколко метра оттук, има магазин.
(обособено обстоятелствено пояснение за място)
Вчера, някъде към обяд, той ми се обади по телефона.
(обособено обстоятелствено пояснение за време)
Бавно, с много голямо старание, тя надписа картичката.
(обособено обстоятелствено пояснение за начин)

• Чрез обособяване на обстоятелствено пояснение времето, мястото или на-
чинът на извършването на действието се открояват като особено важни за 
смисъла на изречението. 

Запомни – деепричастието е неизменяема глаголна форма. Деепричасти-
ята лесно се разпознават по завършека -йки:
пиша  пишейки 
рисувам рисувайки

!

41

Внимавай – деепричастие можеш да употребиш само ако са налице две 
условия:

–  действието, означено с него, да протича едновременно с действието, озна-
чено с глагола сказуемо;

–  действието, означено с него, да има същия вършител като действието, озна-
чено с глагола сказуемо.

• Обособените обстоятелствени пояснения от І тип може да стоят в началото, 
в средата и в края на изречението. От мястото им зависи каква ще бъде тях-
ната пунктуация:
– ако са в началото, запетая се пише след тях; 
– ако са в средата, ограждат се със запетаи и отляво, и отдясно; 
– ако са в края, запетая се пише пред тях. 
Сравни:
Озъртайки се наоколо, той скоро видя приятелите си.
Той, озъртайки се наоколо, скоро видя приятелите си.
Той скоро видя приятелите си, озъртайки се наоколо.

Деепричастията се пишат отделно от отрицателната частица не. Изклю-
чение от това правило правят само тези деепричастия, в които не- е 

представка и които нямат положителна форма. Сравни:

Деепричастия, в които 
не се пише разделно

Деепричастия, в които 
не се пише слято

не пишейки пишейки нехаейки хаейки

не мислейки мислейки ненавиждайки навиждайки

не ходейки ходейки недоглеждайки доглеждайки

• Обособените обстоятелствени пояснения от втория тип винаги се нами-
рат след обстоятелственото пояснение от същия вид, което поясняват, и се 
ограждат или с две запетаи, или със запетая и точка:
Неотдавна, само преди месец, той се върна от чужбина.
Той се върна от чужбина неотдавна, само преди месец.

!

!

Поставен е акцент върху езиковите знания с практическа 
полезност, върху пунктуацията и правописа.



седмокласниците:  

  правят езиков  
 и литературен анализ; 
  изследват езиковите явления; 
  осмислят художествените   

 средства и похвати; 
  пишат съчинения.

ПРОСВЕТА

Тази книга може да стане твой пътеводител не само 
в часовете по задължителноизбираема 
подготовка, но и в подготовката ти за изпита 
след 7. клас.

	 По български език:	
	 •	ще	усъвършенстваш	уменията	си	за	езиков	
анализ,	като	решиш	много	задачи;
	 •	ще	разшириш	знанията	си	за	езиковите	явления,	
изучавани	от	5.	до	7.	клас;
	 •	ще	направиш	общуването	си	чрез	езика	
по-успешно.
		 По литература: 
	 •	ще	усвоиш	модел,	по	който	сам	ще	можеш	да	
анализираш	художествените	текстове	и	да	достигаш	
до	техните	послания;	
	 •	ще	намериш	обяснения	за	тропите,	фигурите	
и	художествените	похвати,	изучавани	от	5.	до	7.	клас.	
Задачите	ще	ти	помогнат	бързо	да	откриваш	
художествените	средства	в	текст	и	да	разбираш	
тяхната	функция;
	 •	ще	се	учиш	да	създаваш	свои	съчинения	по	
литературни	проблеми	и	есета	по	житейски	проблеми.
	 Задачите	в	помагалото	са	разпределени	в	три	
рубрики:	
 Сговорна дружина планина повдига	–	работи	
целият	клас	колективно;
	 Един за всички, всички за един!	–	разделяте	се	
на	екипи,	в	които	заедно	решавате	задачата,	а	един	или	
двама	говорители	обявяват	резултата;
	 Всяка коза за свой крак	–	всеки	сам	решава	
задачата	и	обявява	резултата.
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таблица за анализ на различните проявления на контраста в творбата

контрасти Примери от творбата (аргументи факти) и умозаклю-
чения (аргументи разсъждения)

1 2

1. контраст на чувства: – лирическият говорител изразява своите чувства: възхи-
щение от (и преклонение пред) богатството и красотата на 
българския език и болка и гняв, породени от несправедли-
вите обвинения на хулителите, които отхвърлят езика като 
национална духовна ценност;
– за радост не – за ядове отровни.

2. контраст на обръще-
нията:

– Език свещен на моите деди (това е началното обръще-
ние във Вазовата „защитна“ реч), Език прекрасен (това е 
обръщение, с което се поставя начало на аргументацията 
за достойнствата на езика); на тях противостои език стра-
дални (това обръщение е начало на втората смислова част 
на творбата, представяща ругателствата към езика).

3. контраст на действия: – безпочвени са нападките (обвиненията) срещу езика 
(опетнен с думи кални) и страстна е защита на езика (ще 
те обриша от калта).

4. контраст на образи: – хулителите на езика (те са клеветниците) противостоят 
на лирическия говорител (той е защитникът на езика);
– на достойнствата на родното слово противостоят модни-
те клеветнически ругателства.

5. контраст на цветове: – черен срам (Ох, аз ще взема черния ти срам) и светли 
звукове (и в светли звукове ще те предам).

6. контраст на метафо-
рични изрази:

– думи кални; ще те обриша от калта (метафори на обид-
ните клевети) и чистий бляск; светли звукове (метафори 
на красотата на българската реч).

7. Времеви контраст: – минало – бъдеще (Език свещен на моите деди – бъдещо-
то бодро поколенье).

8. контраст на смислови 
части:

– първа, втора и трета строфа са част от защитната реч на 
лирическия говорител за родното слово (то е дефинирано 
като език на дедите ни и на изстрадалата майка България; 
определено е като прекрасно със своята хубост и мощ);
– четвърта, пета и шеста строфа представят ругателство-
то на хулителите на българския език (от тях той е охулен, 
опетнен със думи кални; тяхното ругателство е ужасно, 
модно,/... низка клевета).

9. контраст на тези: Българският език не е ценност (тезата на хулителите); Бъл-
гарският език е изключителна ценност (тезата на лиричес-
кия говорител).

91

1 2

10. контраст между еди-
ничното и всеобщото:

Българският език е на моите деди, а не на нашите деди 
– подчертава се различието между аз и ние. Едновременно 
с това кратката притежателна местоименна форма в мно-
жествено число ни (език на тая, дето ни роди) показва 
принадлежността на лирическия говорител към множес-
твото. Внушава се, че езикът е всеобща принадлежност, че 
той е даденост от тая, дето ни роди.

11. контраст в отношени-
ето към родното слово:

От една страна – утвърждаване на светостта на родното 
слово. От друга – отричане на ценността му.

таблица за анализ на градациите в творбата

Възходяща градация Низходяща градация

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
Възходящата градация дава израз на чув-
ството на възхищение и преклонение пред 
езика, както и на оценката на лирическия 
говорител за езика като висша ценност.

Език свещен на моите деди,
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди 
а радост не – за ядове отровни.
Низходящата градация насочва към неотме-
нимата връзка на българския език с българ-
ската история и към изключителната значи-
мост на родното слово за съхраняването на 
народа ни в години на тежки изпитания.

Повторението на междуметието ох и на съ-
юза и в последните две строфи (анафори) 
– израз на патриотичния порив на твореца; 
поставя акцент върху идеята за отговор-
ността му пред бъдещото бодро поколенье 
(потомците).

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!
Низходящата градация разкрива неизмери-
мата болка на лирическия говорител заради 
обругаването на езика.

С поредицата от глаголни форми в послед-
ните две строфи: ще взема, ще стане, ще 
те предам, ще те обриша, ще те покажа, 
ще накажа, лирическият говорител кате-
горично декларира действения характер на 
своя обет.

Тъй слушам сè, откак съм на света!
Сè туй ругателство ужасно, модно,
сè тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.
Низходящата градация, подсилена чрез трите 
показателни местоимения, изразява оценката 
на лирическия говорител за позицията на ху-
лителите към родното слово.

3. какво казва одата? (трето равнище)

Послания на творбата:
1) Българският език е една от най-важните национални ценности, за-

щото:
– историческото развитие на народа ни се основава на него и е свърза-

но с него;

Учениците осмислят посланията на изучаваните литературни 
творби чрез инструкции за анализ и включване на резултатите 
от наблюденията в таблици.
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Тази книга е предназначена да бъде твой пътево-
дител в часовете за задължителноизбираема под-
готовка по български език и литература. Тя ще 
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 Ще откриеш колко интересно е да се пренасяш 
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Тази книга е предназначена да бъде твой пътево-
дител в часовете за задължителноизбираема под-
готовка по български език и литература. Тя ще 
ти помогне да станеш по-знаещ и по-можещ и ще 
ти даде основа да посрещнеш уверено предизви-
кателствата в следващия, 7. клас.

По български език:
 ще усъвършенстваш уменията си за езиков ана-

лиз чрез решаването на много и различни по сте-
пен на трудност задачи
 ще разшириш знанията си за езиковите явления
 ще направиш общуването си чрез езика по-ус-

пешно.

По литература:
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 ще имаш възможност да изпълняваш задачи по 
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Част от задачите в помагалото ще ти дадат въз-
можност да се изявиш индивидуално и да разчи-
таш на своите собствени знания и умения. Пред-
лагаме ти и задачи, които ще те накарат да се 
почувстваш част от един екип – при решаване-
то им заедно с други свои съученици ще можеш да 
се пребориш за постигането на отборна победа.
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