
ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Жаргон 
 
Жаргон – обикновено се разбира като неформалното общуване и език, а в по-широк – 
това е социален говор на лица, обединени от определена близост в професията, 
образованието, интересите, начина на живот и др. 

Жаргоните като цяло се отличават с ярка експресивност, със свобода и 

непринуденост на изказа. Те имат подчертано дефективен граматичен строеж - 

липсват много граматични форми, изреченията обикновено са кратки, несложни, с 

множество изпускания, произношението е небрежно 

пример: дъня се, бачкам, поркам, връзвам се, натопявам, изпушвам, издънка, 

отворко, сваляч, свежрски, вдигам гълъбите, давам заето, върхът на сладоледа, газ 

до дупка, гризвам дръвцето, панирам се, гроги съм, той е крейзи, голям купонджия). 

 

Терминологична лексика 
 
Терминологична лексика – специализирана е в обслужването на научните и 
професионалните среди. Думите са стилистично неутрални и еднозначни, но имат 
синоними. 

 

Професионална лексика 
 
Професионална лексика – обслужва отделните професии. 

 

Диалектна лексика 

Диалектна лексика – битува само в устна форма, териториално ограничена е. 

 

Общоупотребима лексика 
 
Общоупотребима лексика – достояние е на всички носители на езика, осигурява 
пълноценното общуване в бита, културния и обществено-политическия живот. 

 

Фразеологизми и идиоми 

Фразеологизми и идиоми – те са  устойчиви изрази (фрази), обикновено с 

преносно значение, употребявани като готова единица в речта, най-вече в 

разговорната реч и словесното народно творчество: 



*пример: в кръга на майтапа= на шега// петото колело на каруцата=излишен// на 

час по лъжичка= по малко// давам зелена улица= пускам го// нося го на ръце// 

грижа се много за някого// вдигам пушилка= нервнича 

 Фразеологизмите могат да са близки по структура, но с различно значение: 

*събирам си пъртушините = махам се// събирам си акъла = внимавам// 

събирам лаврите = жъна успех// плюя си в пазвата = успокоявам се след 

уплаха// плюя си на краката = бързо побягвам// плюя си на ръцете = залавям 

се за работа// плюя в лицето = изказвам презрение към някого 

 Идиомът е вид устойчиво словосъчетание, чието цялостно значение не е 

изградено от значенията на съставящите го думи. 

 Някои пословици и поговорки също могат да се употребяват като идиоми. 

*пример: От трън, та на глог = От лошо на по-лошо.// От игла до конец = От 

началото до края.// Ни в клин, ни в ръкав = неуместно.// Тегля каиша = трудно ми 

е.// От дъжд на вятър = рядко.// От кол и въже = всякакви.  

 

Пароними 
 
Паронимите са думи, които са само сходни, близки по звуков състав и по изговор: 
лектор – ректор; натурален – нотариален. 

 

Омоними 
 
Омоними – думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение: „бавя”- 
задържам, възпирам да се извърши нещо „бавя”- гледам дете. 

пример: блок(за живеене) - блок(за рисуване), коса(за рязане) - коса(на главата) 

 

Антоними 
 
Антоними – думи различни по звуков състав и       противоположни по значение 
(болен – здрав, силен – слаб). 

 За антоними говорим тогава, когато противопоставянето на думите е пълно, т. 

е. когато те заемат полюсно положение в границите на семантичното поле. 

пример: думите ‘добър’ и ‘лош’ са антоними, но ‘добър’ и ‘недобър’ и ‘лош’ и ‘нелош’ 

не са антоними. 

 Антонимни двойки образуват само думи от една и съща част на речта.          

пример: красив-грозен, сух-мокър, висок-нисък, богат-беден 

 

Синоними 
 
Синоними – думи, които имат различен звуков състав, но са близки или еднакви по 
значение. 

 Синонимите почти винаги се отличават един от друг или по своето лексикално 

значение, или по своята емоционално-експресивна окраска, или по 



стилистичната принадлежност към определен жанр на речта, или по своята 

употреба, или по способността да се свързват с други думи. 

*Синонимите: знаме, препорец, флаг, байрак, трикольор, трицвет, стяг се 

отличават по между си главно по емоционално-експресивната си окраска и по 

принадлежността си към различни стилове и жанрове на речта: 

  

- думите пряпорец и стяг са остарели, а байрак също се употребява в народната реч 

и е в процес на отстраняване. 

  

- думите флаг, трикольор и трицвет се използва главно в книжните стилове. 

  

- знаме има най-широка употреба и принадлежи на стилистично-неутралната 

лексика. 
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