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 Съдържанието включва описание на градове, 

населени места и сгради,геометрични форми 

    Граматика :  ( Положителни , сравнителни и 

превъзходна степени на прилагателни ) 

  



ЦЪРКВА СВЕТА СОФИЯ 



ЗАДАЧИ ЗА УЧЕНИЦИ  VII, VIII КЛАС 

 На учениците се предлага изображение на църквата 
Света София. Това е най-голямата и най-старата 
църква в София, България  На гърба на изображението 
има кратък текст на английски за историята и 
значението на храма.  Един ученик чете текст и след 
това изпълнява задача. 

 Текст 

 Света София е най-старата църква в София, 
България, датираща от римско време, която е 
първата голяма християнска църква в древна 
Сердика.Днес храмът се смята за един от символите 
на София.Църквата е построена през VI век по времето 
на основите на 4 по-стари християнски храма от IV 
век.  Това е един от най-старите храмове, открити 
при археологически разкопки. Смята се, че сградата 
може да побере до 5 хиляди души. 

 



ЗАДАЧА-1: 

 

Как се казва църквата? 

Какъв вид християнска религия се споменава в 

текста? Православна или католическа? 

Тази катедрала е първата по големина 

катедрала в България? 

Колко души могат да бъдат настанени в 

църквата? 



ЗАДАЧА-2 

   Попълнете липсващите думи : 1. най-
старата църква ,2. по-възрастен, 3. най-
старите  

1.Света София е ………в София, България, 
датираща от римско време. 

2. Днес църквата се счита за един от 
символите на София.   

3.Църквата е построена през VI век по времето 
на основите на 4 ……..християнски храма от IV  
век.   

4.Той е един от ……храмовете, открити по 
време на археологически разкопки. Смята се, че 
сградата може да побере до 5 хиляди души 



ЗАДАЧА -3 

  Преди решение на задачата учениците трябва 

да видят картина и да разгледат архитектурните 

форми и детайли.  

Учителят по математика ги пита: 

 

-Те красиви ли са? 

-Какви геометрични фигури можете да видите? 

-Назовете формите, които ви впечатляват най-

много? 



.         ЗАДАЧА N3 ПО МАТЕМАТИКЕ : 



Геометрични фигури : 
  паралелепипед, 

   полукълбо, 

  цилиндър,  

  половин цилиндър,   

триъгълник 

ГТ 



ЗАДАЧА -4 

 Свържете всяка дума от колона А с подобна дума 
от колона Б 

 

      A                                    B 

Great                                 -    bend 

Beautiful                            -   big 

Black                                   -  dark 

Curve                                    - high 

About                                    - lovely 

Tall                                       - nearly 

 

 

    

 



  

Задача 5 

Четене с разбиране. 
Read the text and mark –T(true ) or F (false ). 

  



ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ.ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА И 

МАРКИРАЙТЕ –T(ВЯРНО) ИЛИ F (ГРЕШНО) 

1. Старият град е пълен с фантастична 

архитектура. 

2. Къщата Ламартин е кръстена на известен 

френски писател. 

3. Градината в къщата на Koyumdijioglu е 

прекрасно място за почивка. 

4.  Вътре в къщата е ужасно. 

5.  Не е нужно да харесвате архитектурата, за 

да посетите Пловдив. 

6. Пловдив не е много оживено място. 

7.  Там всяка година има два търговски 

панаира. 



RRГHГГГГГГГГГААЬГАГГ 

Задача- 6 / Гатанка / 

1. Имам дървета, но не съм гора.     

Имам цветя, но не съм градина.       

Имам хора и кучета, но също така и 

коне и кокошки.                                  

Имам каруци, дори коли, но нямам 

трамвай.                                                

Какво съм аз ? /село/ 


