
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА УРОЦИТЕ КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

И КАТО БРОЙ ЧАСОВЕ

Учебна 
седмица

Тема

1.

1. Текстът в сферата на масовата комуникация
Речевата ситуация при медийното общуване
Текстът в медийното общуване
Медийни жанрове
Съдържателни и езикови особености на медийните жанрове
2 часа

2.

Входно равнище
1 час
2. Художествен текст
Образността – особеност на художествения текст
1 час

3.

2. Художествен текст
Метафоричният израз – белег на образността 
2 часа

4.

3. Езикът в художествените текстове (урок за упражнение)
Лирика и проза
Езиковите средства в художествения текст
2 часа

5.

4. Сложно изречение. Сложно съставно изречение
Сложно изречение. Видове сложни изречения
Видове сложни съставни изречения 
2 часа

6.

5. Граници на подчиненото изречение (урок за упражнение)
Място на подчиненото изречение в границите на сложното съставно изречение
Стъпки за откриване на границите на подчиненото изречение 
2 часа

7.

6. Сложно съставно с подчинено определително изречение
Подчинено определително изречение
Свързване на подчиненото определително изречение  
2 часа

8.

7. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение
Подчинено допълнително изречение 
Свързване на подчиненото допълнително изречение
2 часа

9.

8. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение
Подчинено обстоятелствено изречение 
Свързване на подчиненото обстоятелствено изречение
2 часа



10.

9. Сложно съставно с подчинено подложно изречение
Подчинено подложно изречение 
Свързване на подчиненото подложно изречение
2 часа

11.

10. Сложно смесено изречение
Състав на сложното смесено изречение
Анализ на сложното смесено изречение
2 часа

12.

11. Пряко и непряко предаване на чужда реч
Пряка реч
Непряка реч. Цитиране
2 часа

13.
12. Пунктуация на сложното изречение (урок за упражнение)
Видовете сложни изречения и тяхната пунктуация
2 часа

14.
13. Пунктуация на сложното изречение  – контролна работа
2 часа 

15. 

14. Думата като лексикално средство в текста
Лексикално значение на думата
Изборът на думите в текста
1 час 
Лексикална съчетаемост на думите
Съчетаване на думите според лексикалното им значение
Контекст на думата
1 час

16.

15. Фразеологични словосъчетания
Свободни и устойчиви словосъчетания
Произход и употреба на фразеологичните словосъчетания
2 часа 

17.
16. Класна работа върху сложно изречение и лексикална съчетаемост 
2 часа

Общо за първия учебен срок – 34 часа 

18.

17. Части на речта. Глагол (урок за преговор)
Местата в изречението и глаголът
Глаголът и неговите форми
3 часа

19.

18. Вид на глагола
Глаголи от свършен и от несвършен вид. Видът на глагола и системите от 
глаголни форми за време
3 часа

20. 19. Наклонение на глагола
Наклонението – средство за изразяване на отношение
Глаголни форми на различните наклонения



3 часа

21.
20. Преизказни глаголни форми
Преизказване на чужд текст. Система от глаголни форми за преизказване
3 часа

22.

21. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
Българският глагол в неговите употреби
Системи от глаголни форми в разказ
4 часа

23.
22. Контролна работа върху глаголните времена и наклонения
2 часа

24.

23. Дискусия
Дискусия в клас
Структурни особености на дискусионното изказване
3 часа

25.
24. Участие в дискусия на училищно равнище по определена тема
3 часа

26.

25. Анотация. Отзив
Анотацията и отзивът като жанрове
Съдържателни и езикови особености на анотацията и отзива
3 часа

27.

26. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос
Същност на съчинението разсъждение – отговор  на въпрос. Анализът на 
художествен текст
4 часа

27. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос
Контролна работа 
2 часа

28.

28. Съчинение на свободна тема
Текст на съчинение
Свободата на пишещия в съчинение по свободна тема
4 часа

29.
29. Класна работа
2 часа

30.

30. CV, молба, заявление
Автобиография
Молба, заявление
3 часа

31.
31. Годишен преговор
3 часа 

32.
32. Контролна работа
2 часа

33. 33. 4 часа – по преценка на преподавателя



Общо за втория учебен срок – 47 часа


