СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЗВУКОВ СЪСТАВ И ЛЕКСИКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУ ДУМИТЕ
В зависимост от съотношението между звуков състав и лексикално значение думите в българския
език се определят като: синоними, антоними, омоними и пароними.
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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, пряпорец, 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.
АНТОНИМИ
Антоними - думи различни по звуков състав и противоположни по значение (болен - здрав, силен слаб).

нисък - висок

нощ - ден

мрак - светлина

За антоними говорим тогава, когато противопоставянето на думите е пълно, т. е. когато те
заемат полюсно положение относно лексикалното си значение.
Антонимни двойки образуват само думи от една и съща част на речта.

ОМОНИМИ
Омоними - думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение.
Примери:
коса (инструмент за косене на сено) - коса (на главата)
бавя (задържам, възпирам да се извърши нещо) - бавя (гледам дете)

блок за живеене

блок за рисуване

ПАРОНИМИ
Паронимите са думи, които са само сходни, близки по звуков състав и по изговор.
Примери:
лектор - ректор
натурален - нотариален

индиец

индианец

