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Отговори 
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Изучаването на чужд език се нуждае от постоянни усилия, търпение и упо-
ритост. Повечето изучаващи чужд език искат да го усвоят перфектно и да го из-
ползват леко, подобно на майчин език. Тези, които учат корейски език, сигурно 
си поставят подобна цел.

Изучаването на корейски език може да бъде голямо предизвикателство. Тази 
книга ще им помогне да учат граматика на корейски език точно и правилно. Тя 
може да се ползва както за работа в клас с преподавател, така и като самоучи-
тел. Предназначена е за ученици, студенти, за всички българи, които изучават 
корейски език в средно и напреднало ниво. Може да се използва за подготовка 
на TOPIK II.

Включени са общо 75 основни граматически форми, към които са прило-
жени значения, примери и др. Съобразена е с трудностите, които българите 
срещат при изучаването на корейски език.

Благодаря на колегите от Катедрата по кореистика в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ за оказаната помощ.

Пожелаваме на ученици, студенти и преподаватели успех!

Авторите 
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както и; освен това; и… също така; не само…, но и

Съюзна връзка, която образува сложно съчинено изречение. Говорещият 
потвърждава информацията от първата част на изречението, като добавя 
нови факти към предходното твърдение. Използва се обикновено с глаго-
ли за описание и с някои глаголи за действие. Употребява се с маркерите 
за минало време  и наставката . Крайното сказуемо не 
може да се оформя в повелително и пропозитивно наклонение. 

      .
         .

  

В двете изречения се наблюдава синхрон – запазва се положителният или 
отрицателният нюанс на изказването. 



10



11

�

ако; при условие (че)

Съюзна връзка в сложно съставно изречение. Посочва условие за осъ-
ществяване на действието в главното изречение. Крайното сказуемо се 
оформя в повелително или пропозитивно наклонение.
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