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Съдържание
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Отговори

Речник
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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 
използват леко, подобно на майчиния език. Тези, които учат корейски, сигурно 
си поставят подобна цел.

Корейският език е много по-различен от българския и затова е голямо пред-
извикателство за изучаващите го българи. Тази книга ще им помогне да говорят 
точно и правилно. Тя може да се ползва както за работа в клас с преподава-
тел, така и като самоучител. Предназначена е за ученици, студенти, за всички 
българи, които изучават корейски език. Може да се използва за подготовка на 
TOPIK I.

Включени са общо 100 основни граматически форми, към които са прило-
жени значения, примери и др. Съобразена е с трудностите, които българите 
срещат при изучаването на корейски език. 

Благодарим 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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или

�  

Съюзна връзка. Присъединява се към основата на глагола и означава из-
бор между две действия или два предмета.

Какво ще правиш довечера?

Ще чета книга или ще гледам телевизия.

Обикновено какво правиш през уикенда?

Срещам се с приятели или си почивам вкъщи.

Каква е професията на Георги?

Ами... Или е студент, или е служител във фирма.
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Защо Мая не дойде вчера?

Може би е била заета или е забравила за уговорката.
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защото, понеже, тъй като

�  

Некрайно окончание, което се присъединява към корена на глагола. 
Употребява се в устната реч. Говорещият обяснява причината за твърде-
нието си или изразява лично мнение.

Искам да направя това заедно с Йоана.

Защо?

Защото Йоана работи добре и е умна.

Защо не можеш да отидеш днес?

Защото следобед ще идват гости.
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Защо вчера не дойде на партито за рождения ден?

Защото имах много работа.

Защо не можеш да направиш това?

Защото все още съм гимназист.
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за да

�  

Присъединява се към корена на активни глаголи и задава целта на дейст-
вието в подчиненото изречение.

Бихте ли се отместили за малко, за да отворя прозореца?

Да.

Внимавай да не се нараниш, защото е горещо.

Да, добре.

�  

Наставка за образуване на наречия. 
Присъединява се към основата на описателни и активни глаголи. Изра-
зява начин, степен на действието или състоянието.
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Как приготвяш това ястие?

Много е лесно. Опитай заедно с мен да го приготвиш.

С какво да Ви помогна?

Моля да ми скъсите малко този панталон.
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стана така, че; оказа се, че

�

Граматична конструкция, която се употребява с глаголи за действие. 
Условието, състоянието в изречението е постигнато чрез намесата на 
друго лице (извън подлога) или под външно влияние. 

Благодарение на Вас си взех изпита. Благодаря!

Няма за какво.

Защо започна да учиш корейски език?

Защото се интересувам от кей поп
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става, оказва се, променя се, превръща се

� 

Употребата с описателни глаголи изразява промяна в началното съ-
стояние. 

Станах по-здрав, понеже всеки ден спортувам.

Така ли? Да опитам ли и аз

Добре ли си? Ръцете ти почервеняха.

Да. Добре съм.

 (става)

Станах по-здрав, защото спортувам всеки ден.

Ръцете ми почервеняха.
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