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Изготвил:                              Утвърдил:    

   Снежана Тасковова     Директор: М. Носикова 

 

 

КОНСПЕКТ 

на учебното съдържание по български език и литература, ЗУЧ 

5. клас 

 

 

Литература 

1.”Произходът на боговете”  - древногръцки мит 

2.”Бог сътворява света и човека”  – из библейската книга Битие 

3.”В селенията на Бога” – библейски разказ 

4. ”Тримата братя и златната ябълка” – фолклорна приказка 

5.”Златното момиче” – българска фолклорна приказка 

6.”Троица братя града градяха” – народна песен 

7.Коледа. „Ой те дръвце, право дръвце” - народна песен 

8.”Защо не е само лято” – фолклорна  легенда 

9.Фолклорен календар. Великден. „Пролетен празник”, „Възкрвсение” 

10.Пасха. „Пасхална молитва” 

11.Гергьовден. „Здравец за Гергьовден”, „Венец за агънцата”, „Кукувица кука за Гергьовден” 

12.”Свети Георги и змеят” - фолклорна  легенда 

13.”Хайдути” – Христо Ботев 

14. „Легенда за рома” – Михалаки Георгиев 

15. „Главатарят, който искал да плени месечината”  - турска фолклорна приказка 

16. „Котаракът наставник или котаракът в чизми” – Шарл Перо 

17. „Грозното патенце” – Ханс Кристиан Андерсен 

18.”Похитителят на мълнии” – Рик Риърдън 

 

Български  език 

1.Езикът – средство за общуване 

2.Официално и неофициално общуване 

3.Текстът в общуването 

4.Строеж на текста 

5.Повествованието, описанието и разсъждението в текста 

6.Речниково и граматично значение на думата 

7.Видове думи според речниковото им значение 

8. Видове думи според звуковия им състав 

9.Правопис и правоговор  на думата в зависимост от нейния морфемен състав 

10.Звукови промени 

11. Подвижно Ъ 

12. Непостоянно Ъ 

13.Изменяеми части на речта 

14.Местоимение 
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15.Лично местоимение 

16.Възвратно лично местоимение 

17.Притежателно местоимение 

18. Възвратно притежателно местоимение 

19.Време на глагола 

20.Минало свършено време 

21. Минало несвършено време 

22.Нелични глаголни форми 

23. Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста 

24.Неизменяеми части на речта 

25. Наречие 

26.Предлог 

27.Главни части в простото изречение 

28.Второстепенни части в простото изречение 

 

 

Литература:  

1.Български език – Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова- Издателство Булвест 

2000 

 2. Литература – Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева - Издателство Булвест 

2000 
 

 

Формат на изпита:  

Изпитът се състои от две часдти  

Пътвата част е комбиниран тест по Български език и литература. 

Втора част е  трансформиращ преразказ с ново начало или нов край  

 

 
 

 

 


