
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище Град 

Утвърдил
Директор: 

(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА     /     ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 37 (44%)

Уроци за упражнения У 32 (37%)

Уроци за обобщение О 5 (6%)

Уроци за преговор П 5 (6%)

Уроци за контролни и класни работи К 6 (7%)

Годишен хорариум: 85 часа. 
От тях 17 са за развиване на комуникативните компетентности на учениците.

Изготвил: 
(име и фамилия)
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№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. 1. Литература

2. 1. Начален преговор П Разпознава и характеризира 
изучени лингвистични понятия в 
5. клас. Успешно ги употребява в 
процеса на общуване.

Изразява мнение по въпроси, 
свързани със здравето и 
здравословния начин на живот, 
като се опира на актуализирана 
информация от учебника по 
човекът и природата (5. клас).

индивидуално изпитване

самостоятелна работа

3. 1. Литература 

4. 1. Начален преговор. 
Подготовка за 
контролна работа по 
български език 

П Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

решаване на тестови задачи

5. 1. Комуникативни 
компетентности – 
литература

6. 2. Литература 

7. 2. Контролна работа по 
български език

К Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

решаване на тестови задачи

8. 2. Литература

9. 2. Текстът в научното 
общуване 

НЗ Търси, извлича, подбира и 
синтезира информация от научен 
текст. Разграничава структурните 

научен текст,
теза,
аргумент

Разбира смисъла на непознат 
научен текст при четене с 
определена комуникативна 

индивидуално оценяване 

работа по групи
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елементи на научния текст – теза, 
аргументи, изводи.

задача. Използва наученото за 
особеностите и строежа на 
научен текст при работа с 
текстове по другите учебни 
предмети.

10. 2. Литература 

11. 3. Поправка на 
контролната работа

У Открива и редактира грешките си,
допуснати в контролната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

12. 3. Литература 

13. 3. Текстът в научното 
общуване

У Търси, извлича, подбира и 
синтезира информация от научен 
текст, включително от електронен 
носител, за изпълнение на 
определена комуникативна задача.

Използва наученото за 
особеностите и строежа на 
научен текст при работа с 
текстове по другите учебни 
предмети.
Търси информация по 
определена тема от различни 
източници на информация.

индивидуално оценяване

работа по групи

дискусия

14. 3. Комуникативни 
компетентности – 
български език

15. 3. Комуникативни 
компетентности – 
литература

16. 4. Литература 

17. 4. Урочна статия НЗ Разпознава спецификата на 
урочната статия като научен текст.
Извлича, подбира, синтезира 
информация от урочна статия за 
изпълнение на определена 

термини Използва наученото за 
особеностите и строежа на 
урочната статия при работа с 
урочни статии по другите 
учебни предмети. Умее да 

индивидуално оценяване

работа по групи 
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комуникативна задача. изписва вярно термини от 
различни научни области.

18. 4. Литература 

19. 4. Извличане и 
обработване на
информация от урочна 
статия

У Извлича, подбира, синтезира 
информация от урочна статия за 
изпълнение на определена 
комуникативна задача. Умее да се 
ориентира в структурата на 
урочната статия като научен текст.

Използва наученото за 
особеностите и строежа на 
урочната статия при работа с 
урочни статии по другите 
учебни предмети. Предлага идеи
за оформяне на урочни статии. 
Умее да изписва вярно термини 
от различни научни области.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

20. 4. Литература 

21. 5. Специфика на 
научното описание, 
повествование и 
разсъждение

НЗ Различава научен текст описание, 
научен текст разсъждение, научен 
текст повествование.
Извлича, подбира, синтезира 
информация от научно описание, 
научно разсъждение, научно 
повествование за изпълнение на 
определена комуникативна задача.

Търси информация по 
определена тема от различни 
източници на информация.

индивидуално оценяване

работа по групи

22. 5. Литература

23. 5. Текстът в научното 
общуване

О Търси, извлича, подбира и 
синтезира информация от 
различни научни текстове, 
включително на електронен 
носител, и я използва за решаване 
на определена комуникативна 
задача.

Разбира смисъла на непознат 
научен текст от различни научни
области при четене с определена
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

писмено изпитване

24. 5. Комуникативни 
компетентности – 

4



№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

български език

25. 5. Комуникативни 
компетентности – 
литература

26. 6. Литература

27. 6. Показателно 
местоимение

НЗ Разпознава показателното 
местоимение и определя 
граматичните му признаци.
Използва в свой текст 
показателните местоимения като 
заместващи и свързващи думи. 

показателно 
местоимение

Разбира смисъла на ученически 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Използва показателни 
местоимения като заместващи 
думи в изреченията и в 
текстовете, които създава. 

индивидуално оценяване

работа по групи

28. 6. Литература

29. 6. Показателно 
местоимение

У Правилно изговаря и пише 
показателните местоимения.

Разбира смисъла на разговорен 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Правилно и уместно употребява 
показателни местоимения в 
речевата практика.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

30. 6. Литература

31. 7. Въпросително 
местоимение

НЗ Разпознава въпросителните 
местоимения и определя 
граматичните им признаци.
Разпознава въпросителните 
местоимения като свързващи думи
в сложно изречение. 

въпросителн
о 
местоимение

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Използва въпросителни 
местоимения като свързващи 
думи в сложни изречения, които 
употребява в свой текст. 

индивидуално оценяване

работа по групи

32. 7. Литература 
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33. 7. Въпросително 
местоимение

У Използва правилно формите на 
въпросителното местоимение в 
речевата практика.

Разбира смисъла на разговорен 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на форми 
на въпросителни местоимения.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

34. 7. Комуникативни 
компетентности – 
български език

35. 7. Комуникативни 
компетентности – 
литература

36. 8. Литература 

37. 8. Относително 
местоимение

НЗ Разпознава относителните 
местоимения и определя 
граматичните им признаци.
Разпознава относителните 
местоимения като свързващи думи
в сложно изречение. 

относително 
местоимение

Разбира смисъла на неизучаван 
научен текст при четене с 
определена комуникативна 
задача.
Използва относителни 
местоимения като свързващи 
думи в сложни изречения, които 
употребява в свой текст.

индивидуално оценяване

работа по групи

38. 8. Литература 

39. 8. Относително 
местоимение

У Използва правилно формите на 
относителното местоимение в 
речевата практика.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на форми 
на относителни местоимения.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

40. 8. Литература 
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41. 9 Отрицателно 
местоимение

НЗ Разпознава отрицателните 
местоимения и определя 
граматичните им признаци.

отрицателно 
местоимение

Разбира смисъла на ученически 
текст при четене с определена 
комуникативна задача. Използва 
правилно формите на 
отрицателното местоимение в 
речевата практика.

индивидуално оценяване

работа по групи

42. 9. Литература

43. 9. Неопределително 
местоимение

НЗ Разпознава неопределителните 
местоимения и определя 
граматичните им признаци.

неопределит
елно 
местоимение

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача. Използва 
правилно формите на 
неопределителното местоимение
в речевата практика.

индивидуално оценяване

работа по групи

44. 9. Комуникативни 
компетентности – 
български език

45. 9. Комуникативни 
компетентности – 
литература

46. 10 Литература

47. 10. Обобщително 
местоимение

НЗ Разпознава обобщителните 
местоимения и определя 
граматичните им признаци.

обобщителн
о 
местоимение

Разбира смисъла на 
административен текст при 
четене с определена 
комуникативна задача. Използва 
правилно формите на 
обобщителното местоимение в 
речевата практика.

индивидуално оценяване

работа по групи

48. 10. Литература
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49. 10. Отрицателни, 
неопределителни и 
обобщителни 
местоимения

У Използва правилно формите на 
отрицателното, 
неопределителното и 
обобщителното местоимение в 
речевата практика.

Разбира смисъла на ученически 
текст при четене с определена 
комуникативна задача. Умее да 
редактира свои и чужди грешки 
при употреба на форми на 
отрицателни, неопределителни и
обобщителни местоимения.

устно и писмено изпитване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

50. 10. Литература

51. 11. Употреба на 
местоименията в 
текста

О Използва правилно и уместно 
местоимения като заместващи 
и/или свързващи думи в речевата 
практика и в текстовете, които 
създава. 

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача. Умее да 
редактира свои и чужди грешки 
при употреба на местоимения в 
текст. Използва знанията си за 
местоименията при анализ и 
коментар на художествени 
текстове, предвидени за 
изучаване по литература.

индивидуално оценяване

работа по групи

писмено и устно изпитване

52. 11 Литература

53. 11. Звукови промени в 
думата.
Променливо Я

НЗ Разпознава променливо Я и 
познава условията, при които Я се
променя в Е или остава 
непроменено. 

променливо 
Я

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на 
променливо Я, в т.ч. и с помощта
на правописен и правоговорен 
речник. Извлича информация от 
неизучаван художествен текст 
описание.

индивидуално оценяване

работа по групи

54. 11. Комуникативни 
компетентности – 
български език

55. 11. Комуникативни 
компетентности – 
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литература

56. 12. Литература 

57. 12. Звукови промени в 
думата.
Променливо Я

У Открива, редактира и мотивира 
редакторската си работа, свързана 
с правописни грешки при 
променливо Я 
Използва правилно променливо Я 
в речта си.

Редактира свои и чужди грешки, 
свързани с правописа на думи с 
променливо Я.

индивидуално оценяване

устно и писмено изпитване 

работа по групи, 

58. 12. Литература

59. 12. Правоговор и правопис
на думи от 
терминологичната 
лексика

НЗ Правилно изписва думи от 
терминологичната лексика в 
зависимост от произхода им. 

Редактира свои и чужди грешки, 
свързани с правописа на думи, 
завършващи на -ия, -иа и др.

индивидуално оценяване

работа по групи

60. 12. Литература 

61. 13. Сегашно деятелно 
причастие

НЗ Разпознава сегашното
деятелно причастие в текст и го 
разграничава от изучените видове 
причастия.
Определя граматичните признаци 
на сегашното деятелно причастие 
и го използва целесъобразно при 
трансформиране на изречения.

сегашно 
деятелно 
причастие

Редактира свои и чужди грешки, 
свързани с употреба на 
сегашното деятелно причастие. 
Извлича информация от научен 
текст, разширява я и подготвя 
презентация, свързана с темата 
му. 

индивидуално оценяване

работа по групи

62. 13. Литература

63. 13. Сегашно деятелно 
причастие

У Може да образува сегашно 
деятелно причастие и да го 
употребява правилно и уместно, в 
т.ч. и в зависимост от 
синтактичната му функция. 

Използва познанията си за 
сегашно деятелно причастие 
оценка на целесъобразната им 
употреба в чужд текст. Уместно 
употребява сегашни деятелни 

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
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№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

причастия в научен текст. работа

64. 13. Комуникативни 
компетентности – 
български език 
Подготовка за 
класна работа

Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

самостоятелна работа

оценяване на тест

65. 13. Комуникативни 
компетентности – 
литература

66. 14. Литература

67. 14. Минало
страдателно причастие

НЗ Разпознава миналото страдателно 
причастие, може да образува 
формите му и да определя 
граматичните му признаци.

минало
страдателно 
причастие

Разбира смисъла на разговорен 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

68. 14. Литература

69. 14. Минало
страдателно причастие

У Практически прилага актуални за 
този вид
причастие правописни правила – 
за отрицателната 
частица, за учтивите форми, за 
променливо Я, за членуване на 
имената от м.р., ед.ч. и пр.

Използва подходящи нелични 
глаголни форми при речевите си 
изяви.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

70. 14. Литература 

71. 15. Деепричастие НЗ Разпознават деепричастието и 
го разграничава от глагола.

деепричасти
е

Използва подходящи 
деепричастия в речевите си 

индивидуално оценяване
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№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Може да образува деепричастия и 
да определя 
синтактичната им служба.

изяви, като се стреми да не 
претоварва речта си с тях. 

работа по групи

72. 15. Литература

73. 15. Деепричастие У Прилага на практика актуални за 
деепричастието пунктуационни и 
правописни правила.
Трансформира изречения, за да 
избегне претрупаната употреба на 
деепричастия и наблюдаваните 
двусмислици в речта. 

Използва подходящи 
деепричастия в речевите си 
изяви, като се стреми да не 
претоварва речта си с тях.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

74. 15. Комуникативни 
компетентности – 
български език. Класна
работа

К Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

оценяване на тест 

75. 15. Комуникативни 
компетентности – 
литература

76. 16. Литература 

77. 16. Употреба на нелични 
глаголни форми. 
Подготовка за 
контролна работа

О Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч неличните 
глаголни форми. Умее да 
редактира свои и чужди грешки 
при употребата на изучените 
нелични глаголни форми.

Разбира смисъла на ученически 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

самостоятелна работа

оценяване на тест

78. 16. Литература
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Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението
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Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

79. 16. Контролна работа 
върху нелични 
глаголни форми

К Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика, но с акцент върху 
неличните глаголни форми.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

самостоятелна работа

оценяване на тест

80. 16. Литература 

81. 17. Поправка на 
контролната работа

У Открива и редактира грешките си,
допуснати в контролната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

82. 17. Литература 

83. 17. Глагол. Време на 
глагола

П Разпознава глагола като 
изменяема част на речта и 
определя основната форма и 
спрежението му. 
Спазва правописните правила за 
отрицателната частица, за 
учтивата форма и др. при 
употребата на глаголи.

Основна 
форма,
спрежение

Разбира смисъла на разговорен 
текст. Употребява подходящи
глаголни форми в процеса на 
сбитото преразказване.

индивидуално оценяване

работа по групи

дискусия

84. 17. Комуникативни 
компетентности – 
български език 
Поправка на класната 
работа

Открива и редактира грешките си,
допуснати в класната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

85. 17. Комуникативни 
компетентности – 
литература

86. 18. Литература 
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Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

87. 18. Минало неопределено 
време

НЗ Разпознава и образува формите на 
минало неопределено време.
Прави морфологичен анализ на 
глаголи в минало неопределено 
време.

минало 
неопределен
о време

Да се усъвършенстват 
рецептивните и 
репродуктивните умения на 
учениците чрез извличане и 
обработване на информация от 
текст.

индивидуално оценяване

работа по групи

88. 18. Литература 

89. 18. Употреба на минало 
неопределено време

НЗ Употребява правилно и уместно 
минало неопределено време в 
речевата си практика.

Извлича и обработва 
информация, за да подготви 
презентация по даден проблем.

индивидуално оценяване

работа по групи

90. 18. Литература

91. 19. Употреба на минало 
неопределено време 

У Практически прилага актуални 
правописни правила за миналото 
неопределено време – за 
отрицателната частица, за 
учтивите форми, за променливо Я 
и пр.

Извлича и обработва 
информация, за да подготви 
презентация по даден проблем.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

92. 19. Литература 

93. 19. Минало предварително
време

НЗ Разпознава минало предварително
време, образува формите му и им 
прави морфологичен анализ.

минало 
предварител
но време

Извлича и обработва 
информация от художествен 
текст.
Създава сбит преразказ.

индивидуално оценяване

работа по групи

94. 19. Комуникативни 
компетентности – 
български език

95. 19. Комуникативни 
компетентности – 
литература
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96. 20. Литература 

97. 20. Употреба на минало 
предварително време

НЗ Употребява правилно и уместно 
минало предварително време в 
речевата си практика.

Извлича и обработва 
информация от ученически 
текст.

индивидуално оценяване

работа по групи

98. 20. Литература

99. 20. Употреба на минало 
предварително време 

У Практически прилага актуални 
правописни правила за миналото 
предварително време – за 
отрицателната частица, за 
учтивите форми, за променливо Я 
и пр.

Пресъздава сбито основната 
информация от художествен 
текст.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

100. 20. Литература 

101. 21. Бъдеще време в 
миналото

НЗ Разпознава бъдеще време в 
миналото, образува формите му и 
им прави морфологичен анализ.

бъдеще 
време в 
миналото

Извлича и обработва 
информация от художествен 
текст.

индивидуално оценяване

работа по групи

102. 21. Литература 

103. 21. Употреба на бъдеще 
време в миналото

НЗ Използва богатите възможности 
на бъдеще време в миналото за 
трансформиране на изречения, за 
предаване на преживени събития; 
за изказване на мнение и 
впечатление в разнообразни 
комуникативни ситуации 

Разбира смисъла на ученически 
текст при четене с определена 
комуникативна задача. 

индивидуално оценяване

работа по групи

104. 21. Комуникативни 
компетентности – 
български език
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105. 21. Комуникативни 
компетентности – 
литература

106. 22. Литература 

107. 22. Употреба на бъдеще 
време в миналото

У Целесъобразно използва и 
правилно съвместява глаголи в 
бъдеще време в миналото с други 
глаголни времена.

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на глаголи 
в бъдеще време в миналото.

индивидуално оценяване

работа по групи

оценяване на домашна 
работа

108. 22 Литература 

109. 22. Съвместна употреба на
глаголните времена

О Владее образуването на изучените
глаголни времена. 
Правилно и уместно ги 
употребява в различни видове 
текст. Целесъобразно използва и 
правилно съвместява глаголните 
времена при създаване на 
собствен текст.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.
Използва познанията за 
образуване и употреба на 
глаголните форми на изучените 
глаголни времена при усвояване 
на граматичната система на 
чуждия език.

индивидуално оценяване

работа по групи

писмено и устно изпитване

110. 22 Литература 

111. 23. Време на глагола – 
подготовка за 
контролна работа

У Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч глаголните 
времена. Умее да редактира свои и
чужди грешки при съвместната 
употреба на изучените глаголни 
времена.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване 

работа по групи.

112. 23. Литература
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113. 23. Време на глагола – 
подготовка за 
контролна работа 

У Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч глаголните 
времена. Умее да редактира свои и
чужди грешки при съвместната 
употреба на изучените глаголни 
времена.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване 

работа по групи.

114. 23. Комуникативни 
компетентности – 
български език

115. 23. Комуникативни 
компетентности – 
литература

116. 24. Литература

117. 24. Контролна работа – 
време на глагола

К Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика, но с акцент върху 
глаголните времена.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

оценяване на тест

118. 24. Литература

119. 24. Съюз НЗ Разпознава съюзите като 
неизменяема част на речта и ги 
разграничава от предлозите. 
Открива ги в прости и сложни 
изречения.

съюз Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

120. 24. Литература 

121. 25. Междуметие НЗ Разпознава междуметията като 
неизменяема част на речта и 
осмисля функцията им в 

междуметие Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи
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изречението. Прилага в писмената
си речева практика правилата за 
употребата им.

122. 25. Литература

123. 25. Частица НЗ Разпознава частиците като 
неизменяема част на речта и 
осмисля функцията и 
правописните им особености. 
Прилага в писмената си речева 
практика правилата за употребата 
им.

частица Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

124. 25. Комуникативни 
компетентности – 
български език

125. 25. Комуникативни 
компетентности – 
литература

126. 26. Литература

127 26. Поправка на 
контролната работа

У Открива и редактира грешките си,
допуснати в контролната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

128. 26. Литература

129. 26 Употреба на съюзи, 
междуметия и частици 
в речевата практика

У Прилага в устната и писмената си 
речева практика правилата за 
употребата на съюзите, 
междуметията и частиците.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване 

работа по групи.

130. 26. Литература 

131. 27. Употреба на съюзи, У Прилага в устната и писмената си Разбира смисъла на неизучаван индивидуално оценяване 
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№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

междуметия и частици 
в речевата практика

речева практика правилата за 
употребата на съюзите, 
междуметията и частиците.

текст при четене с определена 
комуникативна задача. работа по групи.

132. 27. Литература

133. 27 Неизменяеми части на 
речта 

О Разграничава отделните 
неизменями части на речта.
Пише ги и ги изговаря правилно.

Разбира смисъла на текста и 
изпълнява рецептивни задачи 
към него.

индивидуално оценяване

работа по групи

писмено и устно изпитване

134. 27. Комуникативни 
компетентности – 
български език. 
Подготовка за класна 
работа 

Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч изучената 
лингвистична информация. Умее 
да редактира свои и чужди 
грешки.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при четене с определена 
комуникативна задача.

самостоятелна работа
оценяване на тест

135. 27. Комуникативни 
компетентности – 
литература

136. 28. Литература

137. 28 Съчинителни връзки в 
изречението. Съюзно и
безсъюзно свързване

НЗ Открива съчинителните връзки в 
изречението и може да ги 
използва.
Разграничава съюзно от 
безсъюзно свързване.

съчинителна
връзка, 
безсъюзно 
свързване, 
съюзно 
свързване

Разбира смисъла на анекдот при 
четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

138. 28 Литература

139. 28. Съчинителни връзки в 
изречението. Съюзно и
безсъюзно свързване

НЗ Открива съчинителните връзки в 
изречението и може да ги 
използва.
Разграничава съюзно от 

съчинителна
връзка, 
безсъюзно 
свързване, 

Разбира смисъла на анекдот при 
четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

18



№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

безсъюзно свързване. съюзно 
свързване

140. 28. Литература

141. 29. Еднородни части в 
простото
изречение. Употреба

НЗ Открива еднородни части в 
изречението и може да ги 
използва.
Редактира грешки, свързани с 
употребата на еднородни части.

еднородни 
части

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при
четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

142. 29. Литература

143. 29. Еднородни части в 
простото
изречение. Употреба

НЗ Открива еднородни части в 
изречението и може да ги 
използва.
Редактира грешки, свързани с 
употребата на еднородни части.

еднородни 
части

Разбира смисъла на неизучаван 
текст при
четене с определена 
комуникативна задача.

индивидуално оценяване

работа по групи

144. 29. Комуникативни 
компетентности – 
български език Класна 
работа

Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

тест

145. 29. Комуникативни 
компетентности – 
литература

146. 30. Литература

147. 30. Еднородни части в 
простото изречение. 
Употреба

У Използва еднородни части в речта 
си.
Редактира пунктуационни грешки,
свързани с употребата на 
еднородни части.

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на 
еднородни части в изречението.

индивидуално оценяване 

работа по групи.
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№ по
ред

Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или

по раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

148. 30. Литература

149 30. Еднородни части в 
простото изречение. 
Употреба

У Използва еднородни части в речта 
си.
Редактира пунктуационни грешки,
свързани с употребата на 
еднородни части.

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на 
еднородни части в изречението.

индивидуално оценяване 

работа по групи

150. 30. Литература

151. 31. Сложно съчинено 
изречение. 

НЗ Разпознава сложното съчинено 
изречение. Осмисля функциите на
простите изречения в състава на 
сложното съчинено изречение.

сложно 
съчинено 
изречение 

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на сложни 
съчинени изречения в текста.

индивидуално оценяване

работа по групи

152.. 31. Литература

153. 31. Сложно съчинено 
изречение. 

НЗ Разпознава сложното съчинено 
изречение. Осмисля функциите на
простите изречения в състава на 
сложното съчинено изречение.

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на сложни 
съчинени изречения в текста.

индивидуално оценяване

работа по групи

154. 31. Комуникативни 
компетентности – 
български език. 
Поправка на кл. раб. 2

Открива и редактира грешките си,
допуснати в класната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

155. 31. Комуникативни 
компетентности – 
литература

156. 32. Литература

157 32. Употреба на сложни 
съчинени изречения в 
текст

НЗ Коментира употребата на сложни 
съчинени изречения в текста. 
Осмисля функциите на съюзното 
и безсъюзното свързване в 

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на сложни 
съчинени изречения в текста.

индивидуално оценяване

работа по групи
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№ по
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Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
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резултати от обучението
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оценяване по теми и/или
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Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

сложното съчинено изречение в 
текста.

158. 32. Литература

159 32. Употреба на сложни 
съчинени изречения 

У Коментира употребата на сложни 
съчинени изречения в текста. 
Осмисля функциите на съюзното 
и безсъюзното свързване в 
сложното съчинено изречение в 
текста.

Умее да редактира свои и чужди 
грешки при употреба на сложни 
съчинени изречения в текста.

индивидуално оценяване 

работа по групи.

160. 32. Литература

161. 33 Годишен преговор П Систематизира и обобщава 
изученото през годината. 
Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч изучената 
лингвистична информация. Умее 
да редактира свои и чужди 
грешки.

Разбира смисъла на неизучаван 
текст; работи самостоятелно по 
зададен алгоритъм.

индивидуално изпитване

самостоятелна работа

162. 33. Литература

163. 33. Годишен преговор. 
Подготовка за 
контролна работа

П Систематизира и обобщава 
изученото през годината. 
Правилно употребява в устната и 
в писмената си реч изучената 
лингвистична информация. Умее 
да редактира свои и чужди 
грешки.

Разбира смисъла на поетически 
текст; работи самостоятелно по 
зададен алгоритъм.

самостоятелна работа

164. 33. Комуникативни 
компетентности – 
български език. 
Поправка на кл. раб. 2

Открива и редактира грешките си,
допуснати в класната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

21



№ по
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Уч.
седмица 

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
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Методи и форми на
оценяване по теми и/или
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Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

165. 33. Комуникативни 
компетентности – 
литература

166. 34. Литература

167. 34. Контролна работа по 
български език 
(изходно ниво)

К Правилно се ориентира в 
съдържанието на текст. Решава 
тестови комуникативни и езикови 
задачи от всички изучени раздели 
на езика.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата 
форма за проверка. Правилно 
разпределя времето си за работа 
върху задачи със затворен и с 
отворен отговор.

тест

168. 34. Литература

169. 34. Поправка на 
контролната работа

У Открива и редактира грешките си,
допуснати в контролната работа.

Открива и редактира смислови 
грешки в собствен текст. 

дискусия

170 34 Комуникативни 
компетентности – 
български език

22



БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕМИ И ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ по
ред

Тема на
урочната
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или по

раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Отговор на 
научен въпрос

НЗ Извлича, подбира, синтезира информация 
от текст, включително от електронен 
носител, който представлява отговор на 
научен въпрос. Умее да открива основните
елементи в строежа му – теза и аргументи.

Използва наученото за отговор на научен
въпрос при работа върху подобни 
текстове по другите учебни предмети.

индивидуално оценяване 

работа по групи

2 Отговор на 
научен въпрос

НЗ Познава особеностите на отговора на 
научен въпрос като вид научен текст. Умее 
да анализира формулировката на въпроса 
и да открива ключовите думи в нея. Може 
да формулира теза по конкретен научен 
въпрос. Умее да редактира неясно и 
неточно формулирана теза.

Разсъждава по определен въпрос, 
отговаря на научни въпроси по другите 
учебни предмети. Коментира 
формулирани тези, прави обобщения.

индивидуално оценяване 

работа по групи

3 Подготовка за 
създаване на 
отговор на 
научен въпрос

НЗ Познава етапите, през които преминава 
създаването на отговор на научен въпрос. 
Умее да събира материал, да генерира 
идеи, да подбира и подрежда различни 
аргументи в подкрепа на определена теза.

Използва различни източници на 
информация, в това число и в електронен
вид, когато се подготвя за създаване на 
свой текст. Прилага различни стратегии, 
обсъжда съвместна дейност, убеждава. 
Коментира подбор и подреждане на 
аргументи в текст, прави обобщения.

индивидуално оценяване 

работа по групи

4 Подготовка за 
създаване на 
отговор на 
научен въпрос

НЗ Познава строежа на отговор на научен 
въпрос. Умее да изгражда отделните части 
от композицията на отговор на научен 
въпрос, съобразявайки се със своите 
предпочитания и цел на общуване. Умее 
да планира и организира своята дейност 
при създаване на отговор на научен 
въпрос.

Използва наученото за строежа на 
отговор на научен въпрос, когато 
структурира своите отговори по 
останалите изучавани учебни 
дисциплини.

индивидуално оценяване 

работа по групи

5 Създаване на 
отговор на 
научен въпрос

У Създава в устна и в писмена форма 
отговор на научен въпрос, като спазва 
книжовни езикови правила. Умее да 

Използва термини и информация от 
различни научни области при създаване 
на отговор на научен въпрос. Прилага 

индивидуално оценяване 

работа по групи
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Урочна 
единица

Компетентности като очаквани
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структурира отговора на научен въпрос в 
определен обем с оглед на ситуацията, за 
която е предназначен.

различни стратегии, обсъжда съвместна 
дейност, убеждава.

6 Създаване на 
отговор на 
научен въпрос

У Създава в устна и в писмена форма 
отговор на научен въпрос в определен 
обем, като спазва книжовни езикови 
правила. Използва езикови средства, 
подходящи за ситуацията на общуване, 
употребява правилно и точно научните 
термини. При устно общуване поставя 
логическото ударение според 
комуникативната си цел.

Използва различни източници на 
информация, в това число и в електронен
вид, когато се подготвя за създаване на 
свой текст. Прилага различни стратегии, 
убеждава. Използва термини и 
информация от различни научни области
при създаване на отговор на научен 
въпрос.

индивидуално оценяване

самостоятелна работа за 
създаване на отговор на научен
въпрос.

7 Редактиране на 
отговор на 
научен въпрос

У Познава различни начини за редактиране и
умее да ги използва. Разпознава правилна/ 
неправилна и уместна/ неуместна 
употреба на думи и изрази. 

Коментира формулирани тези, подбор и 
подреждане на аргументи в текст, прави 
обобщения.
Умее да редактира текстове, които са 
отговор на научен въпрос от различни 
научни области.

индивидуално оценяване 

работа по групи

8 Редактиране на 
отговор на 
научен въпрос

У Редактира собствен текст, като използва 
различни начини за редактиране. Спазва 
книжовни езикови правила. 

Умее да редактира текстове, които са 
отговор на научен въпрос от различни 
научни области.

индивидуално оценяване

самостоятелна работа за 
редактиране на отговор на 
научен въпрос.

9. Обява. НЗ Познава особеностите на обявата като вид 
текст. Умее да се ориентира в 
съдържанието на обява. Може сам да 
напише обява. 

Използва наученото за обява, когато 
редактира неясно и неточно 
формулирани обяви.

индивидуално оценяване

самостоятелна работа върху 
обява

10. Делова покана НЗ Познава особеностите на поканата като 
вид текст. Ориентира се в съдържанието 

Използва наученото за покана, когато 
самостоятелно оформя покани до 

индивидуално оценяване
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на покана. Може сам да напише покана. различни адресати. самостоятелна работа върху 
покана

11. Делова покана НЗ Познава особеностите на поканата като 
вид текст. Ориентира се в съдържанието 
на покана. Може сам да напише покана.

Използва наученото за покана, когато 
самостоятелно оформя покани до 
различни адресати.

индивидуално оценяване

самостоятелна работа върху 
покана

12. Подготовка за 
класна работа - 
1

У Правилно се ориентира в съдържанието на
научен текст, разпознава и може да 
формулира теза. Решава тестови 
комуникативни и езикови задачи от всички
изучени раздели на езика. Открива и 
редактира различни видове грешки.

Разбира смисъла на непознат текст, умее 
да извлича информация от него. 

индивидуално оценяване 

работа по групи

13. Класна работа- 1 К Правилно се ориентира в съдържанието на
научен текст, разпознава и може да 
формулира теза. Решава тестови 
комуникативни и езикови задачи от всички
изучени раздели на езика. Открива и 
редактира различни видове грешки.

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата форма за 
проверка. Правилно разпределя времето 
си за работа върху задачи с избираем и 
със свободен отговор.

тест

14. Поправка на 
класна работа- 1

У Открива и редактира грешките си, 
допуснати в класната работа.

Използва различни стратегии, участва в 
съвместната работа.

дискусия

15. Подготовка за 
класна работа - 
2

У Правилно се ориентира в съдържанието на
художествен текст. Може да формулира 
теза по даден научен въпрос. Решава 
тестови комуникативни и езикови задачи 
от всички изучени раздели на езика.

Разбира смисъла на непознат текст, умее 
да извлича информация от него.

дискусия

16. Класна работа- 2 К Правилно се ориентира в съдържанието на
художествен текст. Може да формулира 
теза по даден научен въпрос. Решава 
тестови комуникативни и езикови задачи 
от всички изучени раздели на езика. 
Открива и редактира различни видове 

Съобразява дейността си с 
организацията на тестовата форма за 
проверка. Правилно разпределя времето 
си за работа върху задачи с избираем и 
със свободен отговор.

дискусия
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№ по
ред

Тема на
урочната
единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или по

раздели
Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

грешки.

17. Поправка на 
класна работа- 2

У Открива и редактира грешките си, 
допуснати в класната работа.

Използва различни стратегии, участва в 
съвместната работа.

дискусия

ЗАБЕЛЕЖКА: Темите за развиване на комуникативните компетентности се разпределят по учебни седмици от учителя по негова преценка, като се 
съобразява с възможностите и потребностите на учениците. 
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