Урок 9. Да изберем какво да купим
Задача 1. Заменете подчертаните думи в текста с подходящи синоними или близки
думи.
Васил искаше да си купи папагалче – малко
шарено
верен

папагалче, което да му стане
приятел. Само че в магазина за домашни

любимци нямаше такова папагалче. Там продаваха
любвеобилни

котета,

лаещи

кучета,

палави

хамстери,

извиващи се

змии. Но нямаше никакви папагалчета.

Васил обаче не искаше друг любимец. В неговата стая нямаше място за
, но

кучета и котки. Тя беше малка
светла

стая с огромен

прозорец.

Различните значения и употреби на многозначните думи имат различни синоними
и антоними. Например:

силен вятър – бурен вятър ↔ лек, слаб, тих вятър

силна болка – остра болка ↔ лека, слаба болка

силен човек – як човек ↔ слаб, немощен човек, но не лек човек

1

Задача 2. Заменете прилагателните в изразите със синоними.

къса ваканция

ваканция

късо въже

въже

твърдо решение

решение

твърд хляб

хляб

хубаво момиче

момиче

хубаво време

време

верен отговор

отговор

верен приятел

приятел

силен шум

шум

силен ученик

ученик

бърза кола

кола

бърза проверка

проверка

широка рокля

рокля

широка стая

стая

чист въздух

въздух

чиста стая

стая

Задача 3. Измислете определения на тези домашни любимци. Внимавайте да се
съчетават по род и число.

папагалче

паяк

котарак

игуана

златна рибка

зайчета

костенурка

канарче

кученце

питон
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Задача 4. Искате да си купите домашен любимец. Опишете го на продавача.

Задача 5. Понякога клиентите имат оплаквания или искат да върнат стока. Ако
вие сте продавач и клиент дойде при вас, какво ще направите в тези случаи?
Клиентът иска да върне тетрадка, която е купил, но първите 5 страници вече са
изписани.

В супермаркета клиент се оплаква, че дините са много тежки и иска да му намерите
по-малка диня.

Клиент се оплаква, че доматите са развалени, и иска да ги върне, но касовата бележка показва, че ги е купил преди една седмица.

Клиентка иска да върне скъсана блуза с нарисувани мишки. Оплаква се, че нейната
котка ги е помислила за истински и е скъсала блузата.
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Задача 6*. Петима приятели (Ани, Боби, Вили, Гери и Дани) отишли на пазар и
всеки си купил нещо различно (панталон, блуза, шапка, ръкавици, обувки). Кой какво си е купил?

(1) Ани не си е купила панталон, нито шапка.
(2) Боби и Гери не носят ръкавици.
(3) Вили и Гери много си харесват обувките и не искат да си купуват нови.
(4) Дани не носи шапки и ръкавици.
(5) Само Вили има достатъчно пари за панталон.
(6) Един от приятелите си е купил стока, която започва с първата буква от името му.
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