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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Езикова система 

Българският език, както и всички останали езици, е система със свой строеж. Езикът е една от 

най-сложните и съвършени естествени системи. 

Българският език се изгражда от звукове, морфеми, думи и изречения, които наричаме езикови 

единици. 

1) Що e звук (фонема)? - Звуковете са най-маклата езикова единица, те нямат свое 

значение. Звуковете служат за различаване на думите помежду им. 

Пример: думите: вар, цар, зар, дар се различават благодарение на различните 

звукове. 

В писмената реч звуковете се означават с букви. В българския език има 45 основни звука (6 

гласни и 39 съгласни), които се отбелязват с 30 букви. 

2) Що е морфема? - Морфемата е най-малката значеща част от думата и не може да се 

дели, без да загуби значението си. 

 

3) Що е думата? - Думата се състои от фонеми и морфеми. Тя има свое значение. Чрез нея 

се назовават предметите и техните характеристики. 

 

4) Що е изречение? - Изречението е основна смислово, граматично и интонационно 

завършена единица на речта. 

 

I. Езикът като система 

1. Езикът- система от езикови единици 

Българският език се изгражда от звукове, морфеми, думи, изречения, които наричаме езикови 

единици. Всеки вид езикови единици се изучава в самостоятелен дял от науката за езика- 

Езикознанието. Отделните дялове на езикознанието са: фонетика, морфология, лексикология, 

синтаксис и стилистика. 

5) Какво изучава фонетиката? - Фонетиката е дял от езикознанието, който изучава 

звуковия строеж на езика- звуковете, ударението, интонацията и паузите 

6) Какво изучава морфологията? - Морфологията е наука, която изучава строежа на 

думата, класовете думи (съществителни, прилагателни, глаголи, числителни и т.н.) и 

техните граматични категории.  

7) Какво изучава лексикологията? - Лексикологията изучава лексикалното значение на 

думата, видовете думи според лексикалното значение и звуковия състав (синоними, 

омоними и др.). Изучава също и речниковия състав на езика. 

Речниковият състав на езика е съвкупност от всички използвани думи. Думите (лексемите) 

като градивен материал на езика реализират своето значение и придобиват комуникативна 

употреба в състава на словосъчетанието, изречението и текста. Като лексикална и морфологичн 

единица думата има две страни: 

Лексикално значение 

То е предмет на лексикологията и е 

свързано с това, което думата зановава- 

предмети, признаци, действия; 

Граматично значение 

То е предмет на морфологията и 

характеризира думата като част на речта с 

нейните признаци- род, число, лице, 

време, залог и т.н. 

8) Какво изучава синтаксисът? - Синтаксисът е наука за изречението, видовете изречения 

и частите на изречението. 

 Морфологията и синтаксисът са двата основни дяла на граматиката. 
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9) Какви видове изречения познавате? 

- ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕ: съобщителни, въпросителни, подбудителни, 

възклицателни. 

- ПО СЪСТАВ: прости и сложни 

- ВИДОВЕ СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ: сложно съчинено, сложно съставно и сложно 

смесено. 

 

10)  Какво изучава стилистиката? - Стилистиката изучава функционалните стилове на 

книжовния език, техните комуникативни и езикови характеристики. 

Функционалните стилове на книжовния език са: научен стил, административно-делови стил, 

публицистичен стил, разговорен стил, художествен стил. 

Текстовете са изградени от изречения, изреченията от словосъчетания, словосъчетанията 

от думи, думите от морфеми, а морфемите от звукове. По този начин се разграничават 

езикови единици от различни равнища. 

Най-малките езикови единици са звуковете. (обърнете внимание на полето „Важно” в 

учебника) 

Най-малко значещите езикови единици са морфемите.  

Думите като езикови единици имат речниково значение. Използването на езиковите единици 

в речевото общуване става по общоприети правила(норми).  

2. Езикова система- всяка езикова единица изгражда съответно друга единица, но от по-

високо равнище. Затова специалистите говорят за езикова система. 

3. Дялове на езикознанието: 

            А)  Фонетика - изучава звуковете. 

   Б)  Морфология - изучава строежа на думите. 

   В) Лексикология - изучава речниковото значение на думите.  

             Г) Синтаксис - изучава правилата, по които се съчетават думите в словосъчетания, 

словосъчетанията в изречения, а изреченията в текст. 

            Д) Стилистика - изучава функционалните стилове на книжовния език, техните 

комуникативни и езикови характеристики. 

Езикови единици: Пример: 

Изречения:                                                      Момичето играе. 

Думи:                                                              момичето     играе 

Морфеми:                                                     мо- ми- че- то  и-гра-е 

Звукове:                                                        (м- о- м- и-ч- е- т- о)  (и- г- р- а- е) 

II. Структура на езиковата система 

1. Езикови равнища:  

Езиковите единици от един вид образуват езиково равнище. Езиковите единици от 

различните равнища не са равноправни помежду си. Единиците от по- ниско равнище са 

предназначени да съставят езиковите единици от по-високо равнище. Звуковете 

съставят морфемите; морфемите- думите; думите изреченията. 

Езикови равнища (схемата в учебника): звукове- морфеми- думи- изречения- текстове. 

2.  Езикът като система със своя структура: 

Езикът е една от най- сложните естествено възникнали системи, тъй като съдържа огромен брой 

елементи. Най- малък е броят на елементите от звуковото равнище на езика. С всяко по високо 

равнище броят на езиковите елементи нараства. А от думите свързани помежду си в различни 

комбинации, може да се създаде безкрайно множество изречения. 

Домашна работа  - Стр. 100 и 101/ упражнения 3 и 7 от учебника по БЕ 
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ЛИТЕРАТУРА 

„Нераздлни” 

Пенчо Славейков 

    Пенчо Славейков винаги е намирал вдъхновение в мотивите на българското народно 

творчество. Добър пример за това са голяма част от стихотворенията от сборника му ,,Епически 

песни’’. Темата и стила на неговото произведение ,,Неразделни’’ също са повлияни от родния 

фолклор. Макар и имаща много допирни точки с истинска народна песен, поемата носи 

,,почерка’’ и посланието на автора си. По този начин Славейков умело е успял да използва по-

архаично звучащото слово в комбинация с по-актуални за времето си начини на изказ. 

    Моделът на творбата не е избран случайно, защото темата на нейният сюжет е неостаряващият 

мотив за вечната любов. Тъй като става въпрос за нещо, което не се променя с течение на 

времето, народната песен е много подходящ образец за построяване на стихотворението, защото 

създава представата за вековна мъдрост, придобита от много поколения. Главни действащи лица 

са Калина и Иво, които изживяват силно желаната, но невъзможна за тях любов. Поетът използва 

похватът на ,,разказ в разказа’’ за да отдели историята им от обикновеният живот и да и придаде 

мистичен елемент. Това отделяне на любовта от ежедневието и придава характер на по-

възвишено чувство, което не само осмисля живота на влюбените, но и става единствена причина 

за щастие. Двамата млади са разделени от родителите си, които не позволяват тяхната венчавка. 

Те мислят само за доброто на децата си, но по неволя стават причина за нещастието им. Тук 

слабо присъства мотива за патриархалният ред на обществото, но главна причина за мъката на 

влюбените е това, че тяхната любов не се взема насериозно -  ,, Първо либе, първа севдо, не 

копней, недей се вайка, 

                          че каил за нас не стават моя татко, твойта майка’’. Първата любов винаги е 

чиста и искрена, такива са чувствата и на Калина и Иво. Радостта от нея е сравнена с греенето на 

слънцето. То винаги е било представяно като източник на живот и сила във фолклора, като по 

този начин се представя значението на истинската обич. Те се борят за своята любов, понасяйки 

всички изпитания на живота и съдбата и силно копнеят един за друг, но когато става ясно, че тя е 

обречена знаят им остава само един изход. Силната връзка на героите им помага да преодолеят 

смъртта и да бъдат заедно дори и след нея.(,,Верни думи, верна обич, има ли за тях развала? 

                              За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла’’). Иво сам отнема живота си, 

защото избира безчувствената смърт пред живот изпълнен със страдание и лишение от 

истинското му щастие. У неговата възлюбена също няма никакво съмнение – веднага щом вижда 

трупа му тя неусетно взема ножа, пробил сърцето му и го забива в собствените си гърди.  След 

смъртта си двамата герои не са погребани в ,,черковнии двор’’, като останалите мъртви, а на бряг 

край долина. Така остава мотива за вечността, защото те умират като хора, чиито мечти остават 

неизпълнени. 

    Поемата ,,Неразделни’’ е история за привързаността и истинската любов, които често през 

целият ни живот остават само желание. В произведението присъстват мотивите за страданието и 

вечността, тъй като любовта винаги остава непроменена. Чрез стила на творбата, която е 

написана като народна песен и похвата ,,разказ в разказа’’ е постигнато чувството за 

възвишеност и мистичност на чувствата на двамата герои. 

Домашна работа - да прочетете "Заточеници" на П. Яворов на стр. 140 в учебнико ро 
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