
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

Съчинение разсъждение – отговор на въпрос  

 

Първа стъпка 

1. Започва се с внимателния, задълбочен прочит на произведението. Отличното познаване на 

литературния текст като съдържание е задължително условие за успешното съчинение 

разсъждение. 

Как може да проверим дали сме вникнали достатъчно задълбочено в художествения текст - 

предмет на съответното съчинение разсъждение? Има два взаимодопълващи се начина: 

 

Първият - да самопроверим смисловото и фактологично познаване на съответното произведение. 

Вторият - да се опитаме да направим подробен преразказ на съответния художествен текст. 

 

2. Задълбочен анализ на художественото произведение. Трябва да сте наясно какви са основните 

послания на автора на съответното художествено произведение към читателите; да сте 

почувствали въздействието на художествените средства, използвани в произведението. Пътят 

към задълбочения анализ минава през учебника и предварителен прочит и познаване на 

разнообразни критически текстове (анализационни наблюдения над творбата). Груба грешка е да 

се правят опити за механично и буквално преписване на критически статии. 

След като познавате отлично текста, запознали сте се с някои анализационни прочити на 

произведението, можете да започнете писането на съчинение разсъждение по конкретна тема. 

 

3. Структура на съчинение разсъждение 

• Въведение (Увод) 

• Логически преход от въведението към тезата 

• Теза, състояща се от микротези. 

• Логически преход от тезата към доказателствената част 

• Доказателствена част / Изложение / 

• Логически преходи в текста на доказателствената част. 

• Логически преход от изложението към заключението 

• Заключение 

 

Втора стъпка 

II. ФОРМУЛИРОВКАТА НА ТЕМАТА  

Какво разбираме под понятието тема? Темата е това, за което се разказва в текста. Тя обединява 

смислово текста. Преди да започнете самостоятелно да създавате текст, който има за цел да 

представи в разгърната форма разсъждения, е необходимо най-напред добре да анализирате 

формулировката на темата, върху която ще се правят тези разсъждения. 

 

Трета стъпка 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПОРНИТЕ МОМЕНТИ ОТ ТЕКСТА, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ 

РАЗСЪЖДАВАМЕ. 

Опорните моменти са отделни епизоди от един художествен текст или ключови моменти, които 

подлежат на тълкуване. Те не се преразказват! 

 

Четвърта стъпка 

IV. ФОРМУЛИРАНЕ НА ТЕЗАТА 

Тезата е ударно, ясно формулирано твърдение, без прекомерно изразена емоционалност. Тезата 

притежава ярко изразен рационален характер, тя е своеобразен микроплан на съчинението Тезата 

е отделен абзац, със статут на основно твърдение, който се състои от: 

• въвеждащо изречение 

• развиващи изречения (отделните микротези) 

• заключително изречение. 

 



Всяка теза се състои от определен брой микротези. Микротези - съставни части на тезата, 

представляващи отделни смислови ядра на проблема, заложен в заглавието.  

Според формулировката на заглавието като въпрос, твърдение или цитат тезата може да се 

разгърне съответно като: 

-директен отговор на поставения в темата на съчинението въпрос, 

-точни, ясни, ударни съждения - отговори на въпросите насочващи към формулирането на 

отделните микротези. съставящи тезата. Ключовите думи присъстват в тезата така, както са 

дефинирани в заглавието или като синонимни конструкции. Тезата не трябва да съдържа: 

 

1. цитати; 

2. аргумент; 

3. преразказ; 

4. шаблонни и паразитни изрази; 

 

Позиционирането на тезата трябва да бъде веднага след въвеждащата част. 

 

Пета стъпка 

V. СЪСТАВЯНЕ НА ВЪВЕДЕНИЕТО ( УВОДА ) 

Въведението трябва да съдържа: 

• Информация за автора, жанра и заглавието на литературната творба 

• Текст, който насочва към поставения в заглавието на темата на ученическото съчинение 

проблем. 

Въведението не трябва да съдържа: 

• Необвързани с проблема биографични данни. 

• Оценки за цялостното творчество на автора 

• Шаблонни и паразитни изрази от типа: "Иван Вазов е велик писател.*'; " Също така Вазов е .." 

• Не трябва да присъстват цитатни изрази. 

 

Шеста стъпка 

VI. ИЗГОТВЯНЕТО НА КРАТЪК (ИЛИ ПО-ОБСТОЕН) ПЛАН 

Планът може да бъде: 

а) план-конспект; б) план-тезис в) цитатен план. 

 

Седма стъпка 

VII. СЪСТАВЯНЕ НА АРГУМЕНТАТИВНАТА (ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА) ЧАСТ- ИЗЛОЖЕНИЕ 

Доказателството съдържа: ОПОРНИ МОМЕНТИ, АРГУМЕНТИ. ЦИТАТИ И ИЗВОДИ, 

обслужващи заглавието на темата, която разработвате. 

 

Опорните моменти не се преразказват! 

Доказателството е всъщност набор от аргументи - доводи, които се влагат в разсъжденията, като 

задължително съдържат отговор на въпросите какво, защо и как! 

• За какво разказва творбата? (съдържанието, буквалния текст, представящ събития и герои, 

както и пряко заявени послания ) 

• Зашо го разказва авторът - какво иска да внуши на читателя с текста? Какви послания отправя? 

Как го внушава? С кави художествени изразни средства и похвати си служи авторът? 

 

Важно условия за добрата аргументация е художествените факти (опорните моменти) да са добре 

подбрани и обвързани в убедителна логическа последователност. 

Доказателството трябва да бъде подкрепено с ЦИТАТИ - адекватно и балансирано употребени. 

Аргументите и разсъжденията да са верни, значими, задълбочени и изчерпателни. 

 

Осма стъпка 

VIII. ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключителната част, обобщава на ново ниво - от частното към общото, проблематиката, върху 



която се разсъждава в съчинението. Добре е заключението да се състои от две части: 

• Първата част е обобщителна за разглеждания проблем, а втората - заключителна.  

 

Девета стъпка 

IX. РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА 

- задължителен етап. Най-добре е да се направят две редакции на текста. Първата редакция може 

да бъде посветена на стиловите грешки, а втората на езиковите, правописните и пунктуационни 

грешки. 

 

 

ВАЖНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПИСАНЕ НА СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ 

 

- Изказът да е третоличен и да се спазва като основно време сегашно историческо време, а като 

помощни да се използват минало неопределено или бъдеще време; 

 

- Да се спазват книжовните норми (правописни, граматични, пункуационни); 

 

 

ПЛАН 

Съчинение разсъждение 

Отговор на въпрос – устен или писмен текст, с който защитаваме свое становище по поставен 

чрез въпрос. 

Съчинение разсъждение се съставя по определени точки. Те са: 

1. Увод – насочва към поставената тема. В него се съдържат данни за автора, които са 

свързани с поставената тема. Насочва към проблемите, които са поставени в заглавието. 

Трябва да съдържа името на автора и произведението. 

2. Теза – пряк отговор на поставения въпрос. Отговаря се с няколко изречения-сбито и 

точно. Тезата изразява мнението на автора на съчинението по поставения проблем. Тя е 

сбор от няколко твърдения. Всяко от тях представлява отделна подтеза, която трябва да 

бъде доказана в изложението. 

3. Изложение – чрез разсъждения се доказва, че тезата е вярна. Чрез размисли се отговаря 

подробно на поставения въпрос. Дават се примери от текста. Цитатите сами по себе си не 

могат да бъдат доказателство. Те могат само да подкрепят доказателствата. Те не трябва 

да се преразказват. При размислите е необходимо да се определи какво казва писателят 

по въпроса, който ни интересува:Защо го казва?; Как го казва?; С какви художествени 

средства?. Резултатите от разсъжденията се оформят в извод. 

4. Заключение – представлява обобщение под формата на извод на казаното в изложението. 

 

 

 

ДОМАШНО как да си формулираме правлино тезата  

https://www.youtube.com/watch?v=9szGmmnflgQ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9szGmmnflgQ


 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Пейо К.Яворов 

(1878-1914г.) 

1. Биография.- Пейо Яворов е псевдоним на Пейо Тотев Крачолов, роден е в гр.Чирпан през 

1878г. Краткият му творчески път е съпроводен с множество драматични обрати-работи като 

редактор на вестници и списания, като драматург в Народния театър, пощенски служител, 

библиотекар и т.н., но безусловно най-драматичното е срещата, и в последствие брака му, с Лора 

Каравелова- този брак е фатален той завършва със смъртта на Лора, а Яворов след мъчително 

боледуване се самоубива през 1914г. - сляп, смазан и оклеветен.  

 

2. Творчески път - освен,че е член на творческия кръг “Мисъл”, Яворов има заслуги за 

обогатяването на родната литература до европейско равнище. В началния етап на творчеството 

си поетът създава стихотворения, свързани с бедните - “На нивата”,  “Градушка”, ”Сизиф”, 

”Май”. 

След разгрома на Илинденското възстание през т.нар. втори период, Яворов пренасочва 

поетическите си търсения и се появява стихосбирката “Безсъници”. Започва да се вълнува от 

сериозните философски въпроси занимаващи модерния европейски човек - за живота и смъртта, 

за любовта и самотата и т.н. Сред най-известните му произведения са “На Лора”, “Две очи”, 

“Обичам те”, “Ще бъдеш в бяло” 

___________________________________________________________________________ 

 

“Заточеници” 

1. История на творбата. - Стихотворението е написано през 1901г., когато, по думите на самия 

поет, той само търси повод да се включи в “македонската революция”. В текста на творбата не се 

срещат конкретни данни за това събитие, но заглавието, посвещението и мотивът за трагичната 

раздяла с родния край “обвързват” стихотворението с реални обществено-политически факти.  

 

2. Жанр. -“Заточеници” е елегия (тъжна песен). Това е лирическа творба, която първоначално е 

била свързана с ритуалната поезия при погребалните обреди. Още в античността, обаче «елегия» 

се нарича всяко лирическо произведение, изградено върху тъжни преживявания - болка, любовно 

преживяване, скръб. “Заточеници” е елегия, защото  в произведението водещите мотиви за 

страданието от непостигнатия човешки идеал и трагичната раздяла с родния край. 

 

3. Композиция. -“Заточеници” се състои от 5 строфи, всяка от които има 8 стиха, като 

последният е скъсен. 8-стишната строфа се нарича «октава».  

В постройката на елегията се наблюдава своеобраз на композиционна рамка, драматичните 

човешки преживявания са “вътре” в рамкиращата картина на вечерта. Пейзажът има специфични 

функции, той затваря като в обръч мъчителната изповед на идеалите. 

 

4. Тема. - Дългът пред отечеството, нравствената неудовлетвореност на хора, които се измъкват 

от изгарящото чувство за вина, че не са дали докрай всичко от себе си, че са останали живи, а в 

същия момент са лишени от шанса да продължат битката. 

 

5. Герои. - Лирически обобщени без да се конкретизира тяхната индивидуалност. 

 

 

ДОМАШНА РАБОТА  

https://www.youtube.com/watch?v=kqhpAY2dByg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqhpAY2dByg

