
Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 21. 04.  до 24. 04.2020г. 

СЕДМИ КЛАС 

Първият урок е и за двата класа. 

I. UNIT 7A Language space- First Conditional –statements 

Условни изречения от първи тип 

1. Общи характеристики: Условните изречения съдържат два задължителни елемента: 

- Подчинено изречение, което изразява условието 

- Главно изречение, което изразява резултата от изпълнението на условието. 

Подчиненото изречение може да бъде или в началото , или в края на изречението. Ако е 

поставено преди главното изречение, се отделя със запетая. 

If I see Mary tonight, I will ask her. 

Съюзът , с който въвеждаме подчиненото изречение, най-често е IF.  

 2. Условни изречения от първи тип: при тях условието се отнася към настоящето или 

бъдещето и се смята за напълно реално и изпълнимо. Изразява се чрез употребата на сегашно 

просто време за изразяване на условието и бъдеще просто време за означаване на резултата.  

 If you do not invite her, she will be very upset. 

Направете упр. 2, 3 на стр. 118 от учебника, както и упр.  6 и 7 от стр. 119 на учебника. 

Дом. работа: стр. 127, 128 и 129 от учебника. 

 !!!Вторият урок е само за VII A  клас. 

II.  UNIT 7B Language space-First Conditional- Wh- questions, Using 

“because”; a little/a few 

1. Превръщане в специални въпроси на условни изречения от първи тип- 

 Специалните въпроси на този тип изречения се образуват  като най- напред 

намерим простото изречение, с което сме представили резултата и него направим специален 

въпрос. Образуваме специален въпрос в бъдеще просто като най-напред поставим 

въпросителната дума, след което е спомагателен глагол“ will”. На трето място е подлогът, а на 

четвърто е главният глагол в основна форма. След това е простото изречение, с което сме дали 

условието с “if”.  

Пример: What will you do if you lose your mobile phone?  

 2. Употреба на подчинителен съюз „ because”- използваме „ because”, за да дадем 

обяснение за причината поради, която вършим дадено действие. Подчиненото изречение, 

въведено с „ because” може да е във всяко едно глаголно време, в зависимост от това какво 

иска да каже говорещият. На английски пред „ because” не се поставя запетая.  



Пример: I want to be taller because I want to become a basketball player. 

 3. A little/ a few- количествени определители 

  a) a little-означава „ малко, но достатъчно“ и се поставя пред небройни 

съществителни имена.   

Пример: There is only a little apple juice in that glass. 

  b) a few-означава „ няколко, но достатъчно“ и се поставя пред бройни 

съществителни имена в множествено число. 

Пример: There are a few people at the sports centre today. 

Направете упр. 1,3 от стр. 122 на учебника и упр.  4 и 6 от стр. 123 на учебника. 

to take off- събличам, свалям (за дреха); излитам(за самолет) 

to take part-участвам 

to take place-случвам се, провеждам се 

to take photos- правя снимки 

Домашна работа: Направете упражненията от стр. 130, 131 и 132 от учебника в тетрадката за 

домашна работа. 

 

 

 

 


