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 Оптимизирането на задачите по 
български език във формата на НВО е част 
от промените в обучението по български 
език на микроравнище.  
 

 Дава се предимство на “функционалния 
подход към текста за сметка на 
лингвистичната таксономия” (Мотиви за 
оптимизиране на част от задачите в първия модул на НВО 

по БЕЛ за 2015/2016 г.) 



 Как се реализира на практика тази 
постановка? 

 

 - чрез увеличаване на броя на задачите за 
извличане, обработка и интерпретация на 
информация от 2 източника –те вече са 8 
в частта БЕ срещу 4 от предишния 
формат; 

 - чрез избягване на лингвистичната 
терминология при формулиране на 
задачите; 



 -  чрез формулиране на езикови задачи, 
които са свързани с източниците на 
информация –за илюстрация на явлението в 
текста,  не се предлагат самоцелни 
примери за откриване на езиковото 
явление; 

 

  -чрез увеличаване на дейностите, 
изискващи откриването, преобразуването и 
прилагането  на езиковите знания в 
определен контекст. 

 



  Увеличеният брой задачи за разбиране на 
текста са свързани с анализа на текста, 
който се осъществява на няколко равнища 
(Сотиров, П., А. Справка 2015:18): 

 1) на равнище на значението –извличане 
на основната информация, осмисляне на 
логическите (причинно-следствени) 
връзки в нея, откриване  на основната 
тема  на текста и др.; 

 



 2) на равнище на структурата –
определяне на подтемите (или подтезите 
в научния текст),композиционни части; 

 

 3) на комуникативно равнище – 
разпознаване на представената 
информация като факти, мнения, лична 
позиция, емоционална оценка и др. 



 4) на езиково равнище –характер на 
лексиката и синонимните замени, 
преобразуване на синтактични конструкции, 
морфологични трансформации и др.  

 

 В  представения оптимизиран модул на НВО 
не са включени задачи за определяне вида 
на текста, за жанра на текста, за функцията 
на текста, за фразеологизмите и др. 

 

 



 Как “работи” оптимизираният модул от задачи 
по български език в практиката, какви знания и 
умения  се проверяват чрез тях и има ли 
ориентири, които могат да се използват за 
успешно справяне със задачите? 

 Предлагаме примерен вариант по модела на 
МОН, който е основа на анализа. Вариантът 
включва 2 източника на информация – текст и 
таблица, с които се работи в  модула. 
(Кръстанова,В. и кол. 2015:22 -25) 

 



          Опълчението е военна част от българи доброволци, сражаващи се в състава на 

Руската армия в Руско-турската война  (1877–1878). Организирано е по идея на 

генерал-майор Ростислав Фадеев, а решение за създаването му взема император     

Александър ІІ  на 13 ноември 1876 г. Първата редовна част на Опълчението е 

образувана в Кишинев под ръководството на генерал  Столетов  и наброява около 

300 души, но за една година броят им достига до 10000 българи доброволци от 14- до 

65- годишна възраст. 

           Жителите на руския гр. Самара  подаряват на Българското опълчение бойно 

знаме, което по името на града  е наречено  Самарско знаме, намиращо се днес във 

Военноисторическия музей в София. 

         Доказвайки своята военна подготовка, Опълчението е причислено към Предния 

отряд на генерал Гурко, с който пресича р. Дунав при Свищов на 22 юни. Три дни по-

късно води първите си битки за Търново, след което преминава Стара планина, 

където на 4–5 юли влиза в сериозни сражения край Казанлък. Изнася основната 

тежест на Шипченската битка заедно с Брянския и Орловския полк.  Опълченците 

участват в боевете при Стара Загора и Нова Загора. Победата  при Шипка–Шейново е 

достоен завършек на Шипченската епопея, което предопределя изхода на войната.  

           Показало забележителен героизъм, Българското опълчение се утвърждава като 

синоним на най-високите войнски добродетели. На него поетът Иван Вазов 

посвещава одата си „Опълченците на Шипка”. 



ДАТА/ 
МЯСТО 

БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ 

 
       ИЗ ВОЕННАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

9 август 
връх 
Орлово 
гнездо 

Отбити са 7 турски 
атаки, защитниците 
използват камъни и 
дървета 

"Пишете главно за храбрите ми полкове и 
доблестното Българско опълчение, които, нямайки 
боеприпаси, отблъскваха турските атаки с 
камъни". 
        Ген. Радецки пред в-к “Л‘естафет" 
 

11 август 
Връх 
Свети 
Никола 

Доктор Константин 
Везенков организира 
контраатака с 
ранените защитници 

„Да се наградят, както е установено за частите 
от войските на нашата армия“. 
                                                  
Ген.Столетов до Полевия щаб 

12 август 
Връх Свети 
Никола 

В сраженията 
участват и 1000 
жители на град 
Габрово  

„При това и 1000 жители и деца габровци 
разнасяли под град от куршуми вода на нашите 
войски... и изнасяли ранените с пълна 
самопожертвователност“. 
    А. Форбс, кореспондент на в-к „Дейли нюз“ 
 

13-14 
август 

Завършва 
шестдневната 
Шипченска епопея 

"Шипка– това е заключена врата. През месец 
август тя удържа един тежък удар, с който 
Сюлейман паша се помъчи да я пробие. Накрая 
същата тази Шипка (...) послужи като отворена 
врата за победоносното шествие на нашата армия 
към Цариград“.  
                  Генерал Радецки                                           



 1. Как е структурирана информацията в текста и в таблицата? 

 А) Подтемите и в двата източника са еднакви като 
съдържание и структура. 

 Б) Информацията и в двата източника прави преглед на 
причините и последствията от войната. 

 В) Една от подтемите на текста е за битките, в които 
участва Опълчението, а в таблицата цялата информация е 
свързана със сраженията от Шипченската епопея. 

 Г) И в двата източника едната подтема е за наградата, 
която получава Българското опълчение за своя героизъм. 

  

 Отнася се до структурата на текста – ключови думи за ориентир 
са тема (основна)  и подтеми. Не се търси описание, 
повествование, разсъждение, защото това са видове текст. Увод, 
изложение, заключение също може да се търси  при наличието на 
два непрекъснати текста. 



 А) Текстът представя исторически факти за войната, а  
таблицата – цитати от военната кореспонденция  за 
боевете при Шипченския проход. 

 Б) И в двата източника има информация за сформиране на 
Българското опълчение. 

 В) Текстът представя сраженията в Руско-турската война, а 
в таблицата те са хронологично подредени. 

 Г)Текстът и таблицата дават информацията за оценката на 
европейските държави за войната. 

 

  Какво се търси – явна информация в двата източника, 
която може  както да се препокрива напълно, както и да е 
организирана на принципа част- цяло, т.е. единият 
източник допълва другия, като връзката е чрез някоя от 
подтемите.  



 А) Примерите от военната кореспонденция в таблицата 
противоречат на информацията за участието на 
опълченците във войната в текста. 

 Б) В текста се посочва възрастта на опълченците, а от 
таблицата личи, че в битки участват само по-възрастните. 

 В) От текста личи, че Опълчението се включва в края на 
войната, и датите в таблицата го потвърждават. 

 Г) В текста се посочват сраженията, в които участва 
Българското опълчение, а в таблицата има информация 

само за битката при Шипка. 

 
 Какво се търси и какво се проверява-правилно ли се 

тълкуват фактите в двата източника, умее ли ученикът да 
извлича и обобщава информация. Използва се стратегията 
вярно-грешно. 



 А) Дава се емоционална оценка.                 

 Б) Позовава се на свидетелски разказ. 

 В) Представят се исторически факти.                  

  Г) Правят се прогнози. 

 

 Какво се търси – как авторът ни предава събитието, на 
какво се опира. В различните случаи има някои ориентири 
в текста: 

 - факти (посочени години, имена,конкретни събития); 

 - свидетелски разказ –име на човека, как е участвал в 
събитието, къде и кога; 

 -прогнози/хипотези – статистическите данни/прогнозите 
за  бъдещ период трябва да бъдат “гръбнак” на текста; 

 -лична/емоционална оценка- изрази- според мен, за мен, 
моето мнение, експресивна стилистика и др. 



 5. Като имате предвид информацията от таблицата, кога 
Българското опълчение показва най-голям героизъм? 
Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 

 А) Когато отбиват седем атаки на противника. 

 Б) Когато хвърлят камъни и дървета. 

 В) Когато Столетов ги предлага за награда. 

 Г) Когато в битката се включват и ранените. 

 

 Какво се търси –умения за оценка на конкретна 
информация в прекъснат текст. Във въпроса могат да 
присъстват същите думи, фрази от таблицата, което е 
ориентир, или да са използвани синонимни замени за 
назоваване на търсеното.  



 Показало забележителен героизъм, Българското опълчение 
се утвърждава като синоним на най-високите войнски 
добродетели. 

 А) Българското опълчение получава признание, защото 
проявява изключителен героизъм. 

 Б) Българското опълчение укрепва позициите си, защото 
разчита на слава и популярност. 

 В) Българското опълчение се укорява, защото е показало 
забележителен героизъм. 

 Г) Българското опълчение е войнолюбиво и затова показва 
забележителен героизъм. 

 

 Проверяват се умения за откриване на смисъла на 
равнище изречение, смисълът е предаден 
задължително чрез перифразиране. 



 7. Като имате предвид сферата на общуване, с която се 
свързва текстът, посочете с кой израз е уместно да се 
замени подчертаната дума  подаряват? 

 А) харизват         В) дават безвъзмездно                                                                   
Б) заемат             Г) предават 

 

 8. Коя от посочените думи е контекстов синоним на 
подчертаната в таблицата дума удържа? 

 А) спазва               В) сподавя                                                                    
Б) въздържа се       Г) устоява 

 

 И  двата въпроса проверяват знанията за синоними/ 
контекстови синоними, пароними, антоними, тоест 
лексиката откъм системните й отношения.   



 9. С кой от посочените изрази може да се замени изразът   
“доказвайки”, без да се промени смисълът на изречението? 

 А) която доказва                                                                     

 Б) като доказва 

 В) въпреки че доказва                                                             

 Г) както доказва 

 

 Тълкуването на смисъла на изречението се свързва с 
познаването на синонимията при съюзите и съюзните 
връзки: 

 -съюз –при замяната трябва да се използват съюзи от един 
вид (напр. А се заменя с НО, АЛА, ОБАЧЕ, ПЪК, АМА-за 
противопоставяне) 

 -съюзни думи - КОГАТО може да се замени с  КАТО, 
ДОКАТО, ЩОМ И ДР., които също са от един вид –за време) 



 А) Изречението е сложно смесено, защото в състава му има 
три прости, свързани съчинително и подчинително. 

 Б) Изречението е сложно съставно, защото в състава му има 
едно главно и две подчинени изречение. 

 В) Изречението е сложно съставно, защото в състава му има 
едно главно и едно подчинено изречение. 

  Г) Изречението е сложно съчинено, защото в състава му 
трите прости изречения, свързани съчинително. 

 

 Търси се видът на сложното изречение. Проверява се дали 
се разпознават простите изречения, дали се осмислят 
отношенията между простите изречения в сложното и как са 
изразени те – съчинително или подчинително. На практика 
учениците се ориентират най-бързо по съюзните връзки. 



 А) подчинено определително, пояснява словосъчетанието 
генерал Гурко 

 Б) подчинено обстоятелствено, поставено е пред главното 

 В) подчинено обстоятелствено, поставено е след главното 

 Г) подчинено определително, пояснява думата отряд 

 

 Какво се търси : 

 –дали подчиненото изречение в състава на сложното 
пояснява сказуемото или пояснява име от главното 
изречение; 

 - кое точно име от главното пояснява- ориентир е 
връзката  “ с който”, защото означава, че поясняваната 
дума е нелице,  иначе трябва да е “с когото”, ако се 
отнася за генерал Гурко. 

 



 А) Запетаите разделят простите  изречения в състава на 
сложното смесено  изречение. 

 Б) Втората запетая е поставена грешно, защото няма 
съюзна връзка. 

 В) Първата запетая е поставена грешно, защото няма 
съюзна връзка. 

 Г) Запетаите  отделят деепричастен израз и подчинено 
определително изречение. 

 

 Какво се търси –разпознават  ли се отделните прости 
изречения (и техните части) в състава на сложното и 
дали са правилно отделени; ориентир-пред кои 
съюзи и съюзни думи се пише задължително запетая 

и пред кои не. 
 



А Жителите на руския 
гр. Самара подаряват на 
Българското опълчение 
бойно знаме,... 

1 …възпяваща високите войнски 
добродетели на българските 
доброволци. 

Б На 9 август е началото 
на  шестдневната  
Шипченска епопея,... 

2 … за една година достига до 10000 
българи доброволци от 14 до 65- 
годишна възраст. 

В Първата редовна част на 
Опълчението  под 
ръководството на 
генерал Столетов  ... 

3 … в която Българското опълчение 
показва забележителен героизъм 

Г На Българското 
опълчение поетът Иван 
Вазов посвещава одата 
си „Опълченците на 
Шипка”,.. 
 

4 ......което  е наречено на името на 
града Самарско знаме 



 14.  Като имате предвид информацията от текста и от 
таблицата, запишете два аргумента в подкрепа на 
твърдението, че Българското опълчение се утвърждава като 
синоним на най-високите войнски добродетели. 

 1.Българското опълчение показва забележителен героизъм 
при  освобождението на Търново и в боевете при Стара 
Загора и Нова Загора. 

 2. Българското опълчение изнася основната тежест 
на Шипченската битка и спира настъплението на армията 
на Сюлейман паша. 

 3. Отбити са 7 турски атаки от защитниците.  

 4. Организирана е контраатака с ранените защитници. 

 

 Информацията от източниците трябва да се комбинира, да 
се разтълкува и да се интерпретира. Аргументите 
присъстват  явно в източниците на информация, трябва 
само да се открият. Аргументите се основават на факти от 
текста и таблицата. 



 Опълчението е военна част от българи доброволци, 
сражаващи се в състава на Руската армия в Руско-турската 
война  (1877–1878).  

 Опълчението е военна част от българи доброволци, които се 
сражават в състава на Руската армия в Руско-турската война  
(1877–1878).  
 

 Търсят се умения за синтактична синонимия и как се 
преобразуват обособените части в изречения или обратно. 

 Обособено определение се преобразува  с подч. опред. 
изречение, обособено обстоятелство- с подч. обст. изречение. 
 

 При преобразуването на обособените части в подчинени 
изречения  се изисква съобразяване с основното глаголно 
време в главното изречение. 
 

 При преобразуването на обособена причастна конструкция  с  
мин. свършено деятелно причастие  в подчинено изречение 
има няколко варианта. 



 1) Пример:  Българското опълчение, показало 
забележителен героизъм,  се утвърждава като 
синоним на войнски добродетели. 
 

  -Българското опълчение, което показва 
забележителен героизъм,  се утвърждава като 
синоним на войнски добродетели.  

 ( сег. време и в главното, и в подч. изречение) 
 

 - Българското опълчение, което е показало 
забележителен героизъм, се утвърждава като 
синоним на войнски добродетели. 

 ( сег вр. в главното и мин. неопределено в подч. 
изречение) 
 



  Пример:  Българското опълчение, показало забележителен 
героизъм,  се утвърди като синоним на войнски... 

 

 1. Българското опълчение, което показа забележителен 
героизъм,  се утвърди като синоним на войнски.....                  
( мин.св.вр. в подчиненото изречение) 

 

 - Българското опълчение, което  бе(ше) показало 
забележителен героизъм,  се утвърди като синоним на 
войнски добродетели.        (мин.предв. време в подч.) 

 

 - Българското опълчение, което показваше забележителен 
героизъм, се утвърди като синоним на войнски 
добродетели... 

                     ( мин. несв. време в подчиненото изречение) 

 



 16. Препишете изречението, като преобразувате глаголната 
форма в глаголна форма за изявително наклонение 

 Може да се формулира въпросът и по друг начин. 

 а) Препишете изречението, като промените позицията от 
несвидетелска в свидетелска или обратно. 

 1000 жители и деца габровци разнасяли под град от 
куршуми вода на нашите войски.. 

 1000 жители и деца габровци разнасят под град от 
куршуми вода на нашите войски.. 

 б) За условно наклонение:Преобразувайте наклонението на 
глаголите така, че действието да се извършва при определени 
условия.  

 Българската Коледа насърчава дарителството и помага за 
решаването на важни проблеми, свързани със здравето на 
децата. 

 Българската Коледа би насърчила дарителството и би 
помогнала за решаването на важни проблеми....  

 в) За преобразуване на вида на глагола –насърчи-помогна 



Брой седмокласници –111 (5 паралелки) от 
2 различни града (голям и малък град) 

 

Времето за работа на този вариант бе 35-
37 минути 

 

Резултати от модула: 

1. Най-нисък резултат - между 36% и 53% -
на  въпроси - №5, №7, №11, №14 

 

2. Най-висок резултат - между 75 % и 83%,  
на въпроси - №3, №4, №8, №9 



 

1)   60,5%                                9)  75% 
2)   62%                                  10)  57,5% 
3)   75%                                  11)  52% 
4)   76,5%                               12)  69% 
5)   41%                                  13)  61% 
6)   70,5%                               14)  36%  
7)   53%                                  15)  72% 
8)   83%                                  16)  68% 
 

     Средна успеваемост (в проценти) - 63,25% 



 “Препъникамъните” са: 
 Задача 5 –свързана с  разчитането и оценяването 

на информация от таблица (прекъснат текст)- това 
е задача от стария вариант, но в учебниците не е 
практика да се предлагат такива задачи -41%. 
Възможно е и объркване на условието (вярно с 
невярно). 

 
 Задача 7 –за уместната замяна на израз от текста- 

53%  (по характер е еднаква със задача 8, при 
която има най-висок брой верни отговори -83%) 

 Възможно обяснение-формулировката на самата 
задача затруднява учениците: Като имате предвид 
сферата на общуване, с която се свързва текстът, 
посочете кой израз е уместно да замени 
подчертаната дума...., 

 Задача 8 –Коя от посочените думи е контекстов 
синоним на  думата...-точно и кратко формулиран 
въпрос. 



 
 Задача 11- определяне вида на подчиненото 

изречение- задача от стария вариант -52% 
(възможно подвеждане заради използваната 
връзка с който- с когото) 
 

 Задача 14 -  посочване на аргументи от двата 
източника за подкрепа на зададена теза (от 
новия тип задачи) - 36% 

 Възможно обяснение – нямат опит с такъв тип 
задание, липсва подготвителното звено- 
намиране на информация по няколко 
критерия. Например,  анализ на твърдения  
по критериите - вярно, невярно, няма 
информация. 

  



 Най-добре учениците се ориентират за: 
 - вярното твърдение от 2 източника – задача 3 

(позната от стария формат); 
 - как е представена информацията –задача 4 

(от новия тип); 
 -за синоним/контекстов синоним –задача 8; 
 -за замяната на съюзни връзки, които 

(не)променят смисъла на изречението (нова). 
 

 Уязвими са уменията им (от 54-62%) за: 
  –разпознаване  структурирането на 

информацията в двата източника (задача1);  
 -връзката между текст и таблица (задача 2); 
 -откриване на прости смислови връзки между 

двете  части на едно изречение (явна 
информация, търси се част  от цяло) -13. 
задача; 
 



 И трите задачи са от новия тип, от стария 
формат е задача 10- проблем с 
разпознаване на вида на сложното 
изречение в текста. 
 

 Добре се ориентират  (63-74%)  
- при разпознаването на смисъла на 

перифразирано твърдение (задача 6) 
-  при употреба на запетаите (задача12) 
- при преобразуването на обособена част в 

подчинено изречение и трансформацията 
на глаголните форми в различни 
наклонения (задачи 15, 16) 



  Като степен на трудност оптимизираният тип задачи в 
първия модул от НВО отговаря на степента на трудност 
на стария формат. Има обаче някои по-сложно 
формулирани въпроси, които могат да затруднят 
учениците. Посочените варианти на отговори в задачите 
със структуриран отговор също са по-дълги, което 
отнема повече време за четене и осмисляне.  

 “Първата среща” на седмокласниците с този вариант и 
резултатите от апробацията дават основание да се 
мисли, че учениците ще се справят с формàта.  

   Работата с новия тип задачи изисква  по-задълбочен 
прочит на текстовете и откриване на връзки между 
информация от двата различни източника (повече са 
въпросите върху тях-8), изисква прилагане на знанията 
за езиковите явления  на равнището на текста (чрез 
останалите задачи). 

                 
                       



е-mail: vanyakr@ abv.bg 


