
                Приложение № 14 към т. 14 
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,  

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, VI КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА  ПОДГОТОВКА) 

 
 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по български език в VI клас на прогимназиалния етап е свързано с овладяване  на знания за  системата на българския 
книжовен език и  умения,  развиващи  комуникативните  компетентности на обучаваните.  

С  цел развиване на социокултурните  компетентности  тази програма  включва теми и дейности, насочени към овладяване на умения 
за извличане и обработване на информация от  научни и от официално-делови текстове, представени в  различни информационни източници;  
усъвършенстват се уменията за използване на информацията в  различни комуникативни ситуации. 

По отношение на развиваните езикови компетентности  програмата предлага теми и дейности, свързани с  овладяване на особености  
на научни и на официално-делови текстове Разширяват се знанията за местоименията, за неличните  глаголни форми и за системата на 
глаголните времена. Въвеждат се: променливо Я; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изречение; съюз, междуметие и 
частица.  

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават 
различни текстове.  

Във връзка с усъвършенстване на  комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване  в VI клас се  развиват  
умения за аргументиране на мнение и за толерантно участие в диалог,  изграждат се  умения за създаване на следните видове текст: отговор 
на научен въпрос, обява, делова покана. 
 
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 
 

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 
 
СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 
 
 
 

 
Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в 
съответствие с нея. 
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст (научен, 
официално-делови) и от различни информационни източници за решаване на 
комуникативни задачи. 
Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси. 
Изразява твърдения и се аргументира.  



Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда. 
 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение. 
Разпознава особеностите на научен текст, на обява и на делова покана.  
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със синтактични и с 
лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика.  
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти 
според целта на общуване. 
 
Слушане 
Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при участие в диалог. 
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с определена комуникативна 
задача. 
Четене 
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене. 
Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на определена 
комуникативна задача. 
Говорене 
Спазва  правилата на книжовния изговор. 
Поставя логическо ударение,като се съобразява с определена комуникативна задача. 
Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като проявява толерантност 
и учтивост в общуването. 
Създава в  устна форма: 
-  обява, делова покана 
-         отговор на научен въпрос. 
Писане 
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава. 
Спазва изучените книжовни езикови правила. 
Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи 
от терминологичната лексика. 
Редактира текст. 
Създава в писмена форма: 
- обява, делова покана 
- отговор на научен  въпрос, 
включително и на електронни носители. 



 
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Теми Компетентности като очаквани резултати от 
обучението Нови понятия 

 
1. Текстът в научното  общуване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Търси, извлича, подбира и синтезира информация от 
научен текст, включително от електронен носител, за 
изпълнение на определена комуникативна задача. 
Разграничава структурните елементи на научния  текст 
– теза, аргументи, изводи. 
Разпознава спецификата на урочната статия като 
научен текст. 
Различава научен текст описание, научен текст 
разсъждение, научен текст повествование.  
 

научен текст 
термини 
теза 
аргумент  
 

 
2. Извличане и  обработване на 
информация от урочна статия 
 

 
Извлича, подбира,  синтезира информация от урочна 
статия за изпълнение на определена комуникативна 
задача. 
 

 

3. Показателно местоимение 
 
   

Разпознава показателното местоимение и определя 
граматичните му признаци. 
Използва в свой текст показателните местоимения като 
заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и 
пише. 
 

показателно местоимение 



4. Въпросително местоимение 
 
 

Разпознава въпросителните местоимения и определя 
граматичните им признаци. 
Разпознава въпросителните местоимения като  
свързващи думи в сложно изречение.  
Използва правилно формите на въпросителното 
местоимение. 
 
 

въпросително местоимение 
 
 

5. Относително местоимение. 
Отрицателно местоимение 

Разпознава относителните местоимения и 
отрицателните местоимения; определя граматичните 
им признаци. 
Разпознава относителните местоимения като 
свързващи думи в сложно изречение. Използва 
правилно формите на относителното местоимение и на 
отрицателното местоимение. 

 
 
относително местоимение 
отрицателно  местоимение 
 
 
 
 
 
 

6. Неопределително местоимение. 
Обобщително местоимение 

Разпознава неопределителните местоимения и 
обобщителните местоимения; определя граматичните 
им признаци. 
Използва правилно формите на неопределителното 
местоимение и на обобщителното местоимение. 

неопределително местоимение 
обобщително местоимение 
 
 

7. Звукови промени в думата. 
Променливо Я 

Спазва правилото за променливо Я. 
Познава условия, при които правилото за променливо 
Я не е в сила. 
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и 
думи от терминологичната лексика. 

променливо Я 

8. Сегашно деятелно причастие. Минало 
страдателно причастие 

Разпознава и образува сегашно деятелно и минало 
страдателно причастие. 
Спазва  особеностите в правописа, в правоговора и в 
употребата на сегашно деятелно и на минало 
страдателно причастие. 
 

сегашно деятелно причастие  
минало страдателно причастие 



 9.  Деепричастие 
Разпознава и образува деепричастие. 
Спазва особеностите в правописа на деепричастие и го 
използва правилно и уместно. 

деепричастие 
 
 

10. Минало неопределено  време 

Разпознава и образува формите за минало 
неопределено  време. 
Уместно употребява форми за минало неопределено  
време  съобразно ситуацията на общуване. 

 
минало неопределено  време 
 
 
 
 

11.  Минало предварително време 

Разпознава и образува формите за минало 
предварително време. 
Уместно употребява форми за минало предварително 
време  в зависимост от  ситуацията на общуване. 

минало предварително време 

12.  Бъдеще време в миналото 

Разпознава  и  образува формите за бъдеще време в 
миналото. 
Уместно употребява форми за бъдеще време в 
миналото съобразно ситуацията на общуване. 
 

бъдеще време в миналото 

13. Съюз. Междуметие. Частица 

Разпознава съюзи, междуметия и частици в изречение. 
Уместно употребява съюзи, междуметия и частици в 
речевата практика. 
Владее правописа на  съюзи, междуметия и частици. 

съюз 
междуметие 
частица 
 

14. Еднородни части в простото 
изречение  
 

Разпознава еднородни части в простото изречение. 
Прилага пунктуационните правила при употреба на 
еднородни части. 
Уместно използва еднородни части в текст, който 
създава. 

еднородни части 

15. Сложно съчинено изречение 

Разпознава съчинителни връзки в сложното изречение.  
Правилно оформя пунктуационно и използва  
уместно сложни съчинени изречения в текст, който 
създава. 
 

съчинителна връзка 
безсъюзно свързване 
съюзно свързване  
сложно съчинено изречение 
 



 
В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 17 часа върху 
следните теми:  
 

Теми  Очаквани резултати Нови понятия 
 
Отговор на научен въпрос 

Извлича, подбира, синтезира информация от научен текст, 
включително от електронен носител, за изпълнение на определена 
комуникативна задача. 
Създава в устна и в писмена форма отговор на научен въпрос в 
определен обем, като спазва книжовни езикови правила. 
 

 

Обява и делова покана  Обработва  информация и я представя синтезирано във връзка с 
факти, събития, личности в зависимост от комуникативната задача. 
Предава информация в устна и в писмена форма чрез обява и покана, 
включително и по електронен път. 
Спазва книжовни езикови правила. 

 

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 
  
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  в VI  клас е 170 часа – 85 часа за български 
език (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности)  и 85 часа за литература (от които 17 часа за развиване на 
комуникативните компетентности). 
 
Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI  клас е 5 часа – 2,5 часа за български 
език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и  2,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на 
комуникативните компетентности). 
 

Препоръчително разпределение на часовете: 
 

За нови знания 44%  
За упражнения 37% 
За преговор 6% 
За обобщение 6% 
За контролни и за класни работи  7% 



 
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка: 
 

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания   60 % 
Оценки от контролни и от класни работи 20% 
Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на 
домашни работи, работа по групи и др.) 

 20 % 

 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 
 
Ключови компетентности  Дейности и междупредметни връзки 

 
Умения за общуване на 
чужди езици 

Разпознава и сравнява  езикови факти и закономерности (фонетични, лексикални, синтактични, 
морфологични) от българския език и от изучавания чужд език.  
Използва познанията за езиковите единици и закономерности при усвояване на системата на чуждия език. 
Прави справка за значението на думи в двуезични речници.  

Дигитална компетентност  Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани информационни източници за 
изпълнение на конкретна изследователска задача. 
Извлича, съхранява, представя и обменя информация с помощта на електронни средства. 
Използва мултимедия, когато представя резултати и продукти от изпълнение на конкретна изследователска 
задача. 

Умения за учене Работи в библиотека. Използва различни видове справочни материали и речници. 
Извлича и обменя информация, получена от различни източници, включително и електронни. 
Възприема научни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната ситуация. Използва и съставя 
план на научен текст. Извлича съществена информация от урочна статия. 

Социални и граждански 
компетентности 

Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи. 
Проявява толерантност и учтивост към събеседника, независимо от неговата социална, етническа и полова 
принадлежност.  
Съобразява се с другите участници в комуникативната ситуация, проявява уважение към мнението им и 
използва подходящи паралингвистични средства (мимика, жест, поза).  
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от различни текстове. 

Културна компетентност и Използва познанията си по български език при анализ и коментар на художествени текстове, предвидени за 



умения за изразяване чрез 
творчество 

изучаване по литература. 
Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската общност и използва богатите му 
възможности за изразяване на различни чувства, за изказване на мнение и на впечатление в разнообразни 
комуникативни ситуации. 
Проявява толерантност и уважение към културната различност на други етнически общности. 
 

 


