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Скъпи колеги,

В книгата за учителя за 12. клас се опитахме да развием възможностите на една изначална 
диалогичност, която стои в основата на всяко разбиране, на всяка творческа задача и на всеки 
процес на обучение. Изграждането на тази диалогичност е необходимо условие за траен и за-
дълбочен интерес на учениците към литературата както като отношение към конкретните ху-
дожествени произведения, така също и като процес. В учебната програма за 12. клас е залегна-
ло развитието на различни компетентности, като някои от тях са непосредствено свързани със 
специализирани познания в областта на литературата, а други търсят свързване на специали-
зираните познания с личния опит, както и с готовността на учениците за самостоятелна работа, 
с потенциала им да се изразяват писмено. В този план книгата за учителя опитва – отново въз 
основа на диалогичната работа – да осмисли и уплътни връзките между различните познания 
и компетентности, да представи едно състояние на възможна подреденост и структурираност, 
което да направи труда и на преподавателя, и на ученика по-удовлетворителен, а резултатите 
от него – по-ясно видими. 

Основният дял на книгата за учителя представлява сбор от планове на предвидените в про-
грамата занятия. С тези схеми се набелязва възможна (а не задължителна) структура на всяка 
една учебна единица. Плановете отговарят на съдържанието и последователността на изложе-
нието в урочните статии от учебника, като при това подлежат на трансформация в зависимост 
от идеите, намеренията и творческите предпочитания на преподавателите и учениците. От зна-
чение тук е отчитането на вида на съответния урок – за нови знания, упражнение и обобщение, 
което ориентира протичането на урока към специфичните му цели и задачи.

Таблиците за преговор след всеки раздел събират накратко основни опорни точки от уроч-
ната статия и спомагат за структурирането на знанията по отношение на фактори като кон-
текст, жанр, персонажи, тематика – проблеми, положени в основата на учебната програма. 
Смятаме, че работата с тези таблици ще подпомогне учениците да обобщят и затвърдят знани-
ята си, да търсят неизменно същността на явленията и да разсъждават за тях последователно и 
обосновано. Вярваме, че ориентирите на тази книга ще подпомогнат учителя в създаването на 
умения за работа с различни видове текст, необходими за успешното полагане на държавния 
зрелостен изпит. 

Към всеки раздел от учебната програма е предвиден тест с по двадесет въпроса, изискващи 
структурирани и свободни отговори. Броят на въпросите предполага, че тези тестове могат 
да бъдат задавани в рамките на един учебен час. Комбинирането на въпроси от различен тип 
позволява да бъдат проверени както фактологически знания, така и умения за анализ и ин-
терпретация на художествен текст. Към тестовете са публикувани и отговори, ключови думи 
и примерни схематично изразени позиции към свободните отговори. Приложени са скàли за 
оценяване, от които да стават ясни и обозрими изискванията, критериите и праговете на отдел-
ните оценки. 

Пожелаваме ви с радост и усмивка да водите учениците в полетата на литературните твор-
би! Успех!

Авторите
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I. ЛЮБОВТА
Тема: „Аз искам да те помня все така... “ (Димчо Дебелянов). Урок за нови знания (урок 

№ 4, II учебна седмица)

Структура на урока 1. Кратко въведение в темата „Любовта“ с оглед на нейната значимост за новата 
българска литература. Очертаване на основните посоки на интерпретацията ѝ в 
изучаваните творби: „Аз искам да те помня все така...“ на Д. Дебелянов, „Колко 
си хубава!...“ на Хр. Фотев и „Посвещение“ на П. Дубарова. (Лекционна форма. 
Увод в тематичния раздел.)

2. Кратък обзор на фигурата и творчеството на Д. Дебелянов в историческия и 
социокултурния контекст на неговото време. Естетическото направление сим-
волизъм, сп. „Звено“, Дебелянов като поет и преводач. Войните през второто 
десетилетие на ХХ век и участието на поета в тях. Промените в обществения и 
културния живот. (Лекционна форма, беседа. Въведение в частта за Д. Дебеля-
нов, „Контекст“.)

3. Поставяне на въпроси, актуализиращи стари знания и въвеждащи към новите 
знания в урока. Тематични полета: естетически специфики на символизма като 
литературно направление; елегията като литературен жанр. (Беседа. „Преди да 
прочетем“.) 

4. Запознаване с текста на стихотворението „Аз искам да те помня все така...“. 
(Самостоятелна работа, предварителен прочит.)

5. Поставяне на въпроси, свързани със съдържанието и поетиката на текста. (Бе-
седа, упражнения. „Подстъпи към текста“.)

6. Особености на Дебеляновата интерпретация на темата за любовта. Специфики и 
на интерпретацията ѝ в „Аз искам да те помня все така…“ – любовта като бъдещ 
спомен. Смислови послания и художествена структура на текста, използвани 
изразни средства. (Лекционна форма, беседа, самостоятелна работа. „Гласовете 
на текста“.)

7. Запознаване с новите термини и понятия, свързани с разбирането на текста и 
интерпретацията му. (Самостоятелна работа. „Речник на термините“.)

Актуализиране на 
стари знания

Естетически и поетически особености на символизма. 
Характеристики на лириката като литературен род. Жанрови специфики на елегията.

Нови знания Исторически и социокултурен контекст на Дебеляновото творчество. 
Интерпретация на стихотворението „Аз искам да те помня все така...“: смислови 
послания и поетика.
Свързване на характеристиките на символизма с Дебеляновото творчество. Ак-
центиране на конкретни връзки на творбата с естетиката на символизма. Иденти-
фициране на жанровата характеристика на стихотворението. Интерпретация на 
стихотворението „Аз искам да те помня все така...“: смислови послания и поети-
ка, изразни средства. Извеждане на специфичните аспекти на темата за любовта в 
творбата. 

Самостоятелна ра-
бота

Предварителен прочит на стихотворението „Аз искам да те помня все така...“. 

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа, упражнения.
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I. ЛЮБОВТА
Тема: „Аз искам да те помня все така...“ (Димчо Дебелянов). Урок за упражнение (урок № 

7, III учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Аз искам да те помня все така...“. (Упражнения, диску-
сия. „Упражнения: Въпроси и задачи“.)
2. Изготвяне на презентация, която да свързва асоциативно картината на Борис Ге-
оргиев „Скитникът и неговата сестра“ и елегията на Димчо Дебелянов „Аз искам да 
те помня все така…“, като учениците сами озаглавят презентациите си. (Самостоя-
телна работа. „Диалогът на музите“.)
3. Дискусия на тема: „Как възприемате думите: „И любовта ни сякаш по е свята, / 
защото трябва да се разделим“, извън контекста на творбата?“. (Дискусия. „Дис-
кусия“.)
4. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Любовта и споменът в Дебе-
ляновата елегия „Аз искам да те помня все така…“. Създаване на есе на тема: „А в 
свойта вяра сам не вярвам аз“. (Самостоятелна работа. „Моят глас“.)

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Идентифициране на родовите характеристики на лириката, на жанровите специфи-
ки на елегията и на своеобразието на символизма като естетическо направление в 
стихотворението „Аз искам да те помня все така...“.
Обособяване и тълкуване на смисловите акценти на творбата.
Идентифициране на изразните средства и определяне на ролята им в изграждането 
на смисъла на текста.

Самостоятелна работа Създаване на презентация и интерпретативно съчинение или есе по посочените в 
уроците за упражнение теми.

Ресурси Учебник. Текстове от препоръчителната библиография. Онлайн източници.
Методология Дискусия, упражнения, създаване на писмен текст. 

Самостоятелна работа: интерпретативно съчинение, есе, презентация, работа по 
групи.

I. ЛЮБОВТА
Тема: „Колко си хубава!...“ (Христо Фотев). Урок за нови знания (урок № 8, III учебна 

седмица)

Структура на урока 1. Кратък обзор на фигурата и творчеството на Хр. Фотев в историческия и социо-
културния контекст на неговото време. 50-те и 60-те години в българската поли-
тическа и културна среда. Духът на „размразяването“ и Априлското поколение 
в българската поезия. Цената на свободомислието във времена на политически 
репресии и цензура. Творческите приятелства на Хр. Фотев. Удивлението и 
възторгът като водещи емоции в поезията му. Животът като чудо. (Лекционна 
форма, беседа. Въведение в частта за Хр. Фотев, „Контекст“.)

2. Поставяне на въпроси, актуализиращи стари знания и въвеждащи към новите 
знания в урока. Тематични полета: любовна лирика, изповедна лирика, ода; за-
познаване с библейската книга „Песен на песните“. (Беседа. „Преди да проче-
тем“.) 

3. Запознаване с текста на стихотворението „Колко си хубава!...“. (Самостоятелна 
работа, предварителен прочит.)

4. Поставяне на въпроси, свързани със съдържанието и поетиката на текста. (Бе-
седа, упражнения. „Подстъпи към текста“.)

5. Особености на Фотевата интерпретация на темата за любовта. Специфики и 
на интерпретацията ѝ в „Колко си хубава!…“ – мотивите за любовния възторг 
и преходността на съвършения миг, вътрешната противоречивост на лириче-
ския субект. (Лекционна форма, беседа, самостоятелна работа. „Гласовете на 
текста“.)

6. Запознаване с новите термини и понятия, свързани с разбирането на текста и 
интерпретацията му. (Самостоятелна работа. „Речник на термините“.)



6

Актуализиране на ста-
ри знания

Любовна лирика, изповедна лирика, ода – жанрови специфики.

Нови знания Исторически и социокултурен контекст на Фотевото творчество. 
Идентифициране на „Колко си хубава!...“ като изповедно любовно лирическо сти-
хотворение с елемент на ода.
Интерпретация на стихотворението „Колко си хубава!...“: смислови послания и по-
етика, изразни средства. Извеждане на специфичните аспекти на темата за любовта 
в творбата.

Самостоятелна работа Предварителен прочит на стихотворението „Колко си хубава!...“. 

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа, упражнения.

I. ЛЮБОВТА
Тема: „Колко си хубава!...“ (Христо Фотев). Урок за упражнение (урок № 10, IV учебна 

седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Колко си хубава!...“. (Упражнения, дискусия. „Упраж-
нения: Въпроси и задачи“.)
2. Сравнителен анализ с произведения на други изкуства: песен по текста на сти-
хотворението, филм („Обществото на мъртвите поети“). (Самостоятелна работа, 
дискусия, презентация. „Диалогът на музите“.)
3. Дискусия върху интерпретацията на темата за любовта и душевния образ на ли-
рическия герой в „Сомнамбулен романс“ на Федерико Гарсия Лорка“ и „Колко си 
хубава!...“ на Христо Фотев. (Дискусия. „Дискусия“.)
4. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Чудото на любовта – реално 
и невъзможно – в стихотворението на Христо Фотев „Колко си хубава!...“. Създа-
ване на есе на тема: „Красотата е в окото на гледащия“. (Самостоятелна работа. 
„Моят глас“.)

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Идентифициране на „Колко си хубава!...“ като изповедно любовно лирическо сти-
хотворение с елемент на ода.
Обособяване и тълкуване на смисловите акценти на творбата.
Идентифициране на изразните средства и определяне на ролята им в изграждането 
на смисъла на текста.

Самостоятелна работа Сравнителна интерпретация на стихотворението „Колко си хубава!...“ и филма 
„Обществото на мъртвите поети“. Създаване на интерпретативно съчинение или 
есе по посочените в уроците за упражнение теми.

Ресурси Учебник. Текстове от препоръчителната библиография. Онлайн източници.

Методология Дискусия, упражнения, създаване на писмен текст. 
Самостоятелна работа: интерпретативно съчинение, есе, презентация, работа по 
групи.
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I. ЛЮБОВТА
Тема: „Посвещение“ (Петя Дубарова). Урок за нови знания (урок № 13, V учебна седмица)

Структура на урока 1. Кратък обзор на фигурата и творчеството на П. Дубарова в историческия и со-
циокултурния контекст на 70-те години на ХХ век в България. Индивидуалната 
трагическа съдба на авторката и духът на обществото, в което живее. Творческото 
приятелство на Хр. Фотев и П. Дубарова. (Лекционна форма, беседа. Въведение в 
частта за П. Дубарова, „Контекст“.)
2. Поставяне на въпроси, актуализиращи стари знания и въвеждащи към новите 
знания в урока. Тематични полета: изповедната любовна лирика; специфики на по-
езията, писана от жени (Беседа. „Преди да прочетем“.) 
3. Запознаване с текста на стихотворението „Посвещение“. (Самостоятелна рабо-
та, предварителен прочит.)
4. Поставяне на въпроси, свързани със съдържанието и поетиката на текста. (Бесе-
да, упражнения. „Подстъпи към текста“.)
5. Особености на интерпретацията на темата за любовта в стихотворението на П. 
Дубарова. Мотивите за любовта, страха и греха; за лъжата, лицемерието, илюзиите 
и истината; за приятелството, доверието и вярата; за облагородяването и душевно-
то обновление. Изразни средства и обща символика. (Лекционна форма, беседа, 
самостоятелна работа. „Гласовете на текста“.) 
6. Запознаване с новите термини и понятия, свързани с разбирането на текста и 
интерпретацията му. (Самостоятелна работа. „Речник на термините“.)

Актуализиране на ста-
ри знания

Любовна лирика, изповедна лирика – жанрови специфики.

Нови знания Исторически и социокултурен контекст на творчеството на П. Дубарова. 
Идентифициране на „Посвещение“ като изповедно любовно лирическо стихотво-
рение.
Интерпретация на стихотворението „Посвещение“: смислови послания и поети-
ка, изразни средства. Извеждане на специфичните аспекти на темата за любовта в 
творбата.

Самостоятелна работа Предварителен прочит на стихотворението „Посвещение“. 

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа, упражнения.

I. ЛЮБОВТА
Тема: „Посвещение“ (Петя Дубарова). Урок за упражнение (урок № 14, V учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Посвещение“. (Упражнения, дискусия. „Уп-
ражнения: Въпроси и задачи“.)
2. Сравнителен анализ с произведения на други изкуства: филм („Всичко е 
любов“). (Самостоятелна работа, дискусия. „Диалогът на музите“.)
3. Дискусия върху проблема за любовта и стереотипите на обществото. 
(Дискусия. „Дискусия“.)
4. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Любовта срещу 
страха в стихотворението на Петя Дубарова „Посвещение“. Създаване на 
есе на тема: „Ще хвърлим трупа на умрелия страх…“. (Самостоятелна ра-
бота. „Моят глас“.)

Упражнение вър-
ху новопридобити 
знания

Идентифициране на „Посвещение“ като изповедно любовно лирическо 
стихотворение.
Обособяване и тълкуване на смисловите акценти на творбата.
Идентифициране на изразните средства и определяне на ролята им в из-
граждането на смисъла на текста.
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Самостоятелна ра-
бота

Сравнителна интерпретация на стихотворението „Посвещение“ и филма 
„Всичко е любов“ (може и чрез презентация). Създаване на интерпрета-
тивно съчинение или есе по посочените в уроците за упражнение теми.

Ресурси Учебник. Текстове от препоръчителната библиография. Онлайн източници.
Методология Дискусия, упражнения, създаване на писмен текст. 

Самостоятелна работа: интерпретативно съчинение, есе, презентация, ра-
бота по групи.

I. ЛЮБОВТА
Тема: Любовта. Урок за преговор и обобщение (урок № 16, VI учебна седмица). 

Структура на 
урока

1. Обобщаване на представите за любовта в „Аз искам да те помня все така…“ (Д. Дебеля-
нов), „Колко си хубава!...“ (Хр. Фотев) и „Посвещение“ (П. Дубарова). 
2. Извеждане на общото и различното в тематичен и проблемен план в стихотворенията на 
Дебелянов и Фотев (различия в интерпретацията на общата тема за невъзможната любов).
3. Петя Дубарова срещу Д. Дебелянов и Хр. Фотев: любовта, която преминава бариерите и 
прави невъзможното възможно. 
(Сравнително разглеждане на трите текста. Дискусия по въпросите за обобщение и между-
текстови връзки от урока за преговор и обобщение.)
4. Сравнително разглеждане на трите творби и текст, невключен в учебната програма – 
„Сомнамбулен романс“ на Фр. Г. Лорка. (Дискусия по въпросите за обобщение и между-
текстови връзки от урока за преговор и обобщение.)
5. Преговор по познавателни акценти: контекст, жанр, образност, тематика, проблематика. 
(Систематизиране на научено в този раздел. Таблицата в урока за преговор и обобщение.)

Затвърдяване на 
нови знания

Преговор, обобщение и извеждане на междутекстови връзки в съпоставителен прочит на 
текстовете.
1. Сравнение на представите за любовта в стихотворенията на Д. Дебелянов, Хр. Фотев и 
П. Дубарова. 
Невъзможната любов в „Аз искам да те помня все така…“ на Дебелянов и в „Колко си 
хубава!...“ на Фотев – основни различия в концепцията за любовта. Съхраняването на не-
възможната любов като бъдещ спомен (при Дебелянов) и невъзможността чудото на на-
стоящия любовен миг да бъде съхранено в бъдещето (при Фотев). Мотиви и образност, 
изграждащи тези представи. 
Сравнение между основния тематичен акцент на творбите на Дебелянов и Фотев (невъз-
можността), от една страна, и тематичния акцент на стихотворението „Посвещение“ на 
Петя Дубарова (възможността въпреки препятствията), от друга. 
Жанрови особености на творбите (елегия, ода, изповедно стихотворение). Връзката жанр 
– съдържание.
2. Тематична съпоставка  с текст извън задължителната програма (сравнително разглежда-
не).
3. Определяне на контекст, жанр, специфика на образната система, тематика и проблема-
тика при съпоставяне.
4. Дискусия, аргументация, защитаване на теза (комуникативни компетентности).

Самостоятелна 
работа

Систематизиране на познанията. Попълване на таблицата за обобщение към тематичния 
дял „Любовта“. (Урок за преговор и обобщение.)

Ресурси Учебник.

Методология Дискусия, беседа, анализ, интерпретация, упражнения.
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Тема: Любовта. Урок за преговор и обобщение (урок № 19, VII учебна седмица)

Структура на урока Контролна работа – тест със структурирани и със свободни отговори.

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Разпознаване на цитати от творбите, тълкуване на ключови мотиви, ориентация 
в образната система, тълкуване на фигури и тропи, създаване на теза върху тема, 
поставена върху повече от един текст.

Самостоятелна работа Контролна работа върху литературния тест, поместен след раздела „Любовта“.

Ресурси Учебник.

Методология Съпоставителен анализ, синтез, писмено упражнение.

Любовта
Таблица за преговор (в непопълнен вид таблицата е публикувана в учебника, в урока за преговор 

и обобщение на този раздел)

Заглавие и автор „Аз искам да те помня 
все така…“ (Д. Дебеля-
нов)

„Колко си хубава!...“ 
(Хр. Фотев)

„Посвещение“ (П. Дуба-
рова)

Контекст Второто десетилетие 
на ХХ век в България. 
Разнородност на пое-
тическите тенденции. 
Символизъм.

„Размразяването“ от 
края на 50-те и 60-те го-
дини на ХХ век. Поети-
ческата общност на Хр. 
Фотев.

70-те години на ХХ век. 
Свободите и несвободи-
те в българското обще-
ство.

Жанр Елегия. Изповедно любовно ли-
рическо стихотворение с 
елементи на ода.

Изповедно любовно ли-
рическо стихотворение.

Централни образи Двамата влюбени. 
„Декорът“ на сцената на 
раздялата.

Лирическият аз и негова-
та любима (чийто образ 
е пресъздаден през него-
вия поглед). Фрагменти-
те на ежедневието.

Лирическата героиня 
(лирически аз в твор-
бата) и нейният любим 
(представен през нейния 
мироглед). Образна и 
пространствена символи-
ка. Градът.

Тематика Любовна. Любовна. Любовна.

Проблематика Невъзможната любов. 
Уязвимостта на човека и 
любовта му пред хода на 
съдбата. Съхранението 
на любовта чрез споме-
на.

Любовният възторг. 
Несъвместимостта 
на крайните емоции с 
човешкото ежедневие. 
Невъзможността да 
задържим „завинаги“ 
съвършенството.

Вярата в любовта, при-
ятелството и доверието 
– въпреки трудностите, 
лицемерието на обще-
ството и собствените 
ни илюзии по пътя на 
любовта.
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ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛА „ЛЮБОВТА“

 1. Определете основната характеристика на жанра елегия в „Аз искам да те помня все 
така…“ на Димчо Дебелянов.

 2. Коя е „Тя“ в Дебеляновото стихотворение?
А) любимата   Б) майката на лирическия аз
В) смъртта  Г) Вселената

 3. Кой цитат е от „Аз искам да те помня все така…“?
А) „подавам ти своята бледа ръка“ 
Б) „в ръка ми вплела пламнала ръка“
В) „Колко са хубави ръцете ти“
Г) „Ръката ми – властната – жадно поел“ 

 4. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
Стихотворението „Аз искам да те помня все така…“:
А) е любовна изповед.
Б) изразява тъгата от предстоящата раздяла.
В) изявява естетиката на символизма.
Г) представя любимата като фатална жена.

 5. Посочете верния отговор.
В елегията „Аз искам да те помня все така…“:
А) времето и пространството имат символно значение.
Б) прощалната сцена се развива насред градското оживление.
В) грее ярко слънце.
Г) времето и пространството не са от значение за внушенията на текста. 

 6. Стилистичната фигура в стиха „и до сърце ми скръбен лик склонила“ е:
А) метонимия  Б) метафора
В) сравнение  Г) оксиморон

 7. Защо определяме любовното лирическо стихотворение на Христо Фотев „Колко си хуба-
ва!...“ като изповедно?

 8. Посочете верния отговор.
„Колко си хубава!...“ изразява:
А) терзанията на лирическия аз заради наближаващата смърт на любимата.
Б) оптимизма на героя, неговата увереност в щастливите перспективи на любовта.
В) възхищението от любимата, но и неспособността на лирическия аз да си представи продълже-
нието на любовното щастие в бъдещето.
Г) недоумението на героя пред всичко, което му се случва.

 9. В стихотворението „Колко си хубава!...“ откриваме междутекстови връзки с:
А) „Песен за човека“ на Никола Вапцаров
Б) „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков
В) „Песен на песните“ на цар Соломон 
Г) „Песен на песента ми“ на Пейо Яворов

10. Кой от следните стихове НЕ принадлежи на Христо-Фотевото стихотворение „Колко си 
хубава!...“?
А) „Ще хвърлим трупа на умрелия страх“
Б) „И да си зла – обичай ме!“
В) „Наистина си хубава – повярвай ми.“
Г) „изпълвай ме с детинско изумление“
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11. Каква стилистична фигура наблюдаваме в думите на Фотевия лирически аз: „Колко си / 
ти пясъчна...“?
А) метонимия   Б) метафора
В) синекдоха   Г) анафора

12. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
„Колко си хубава!...“ завършва с:
А) реторично възклицание.
Б) пасаж в свободен стих.
В) вариация на началото си.
Г) дословно повторение на началото си.

13. Кои са водещите мотиви в стихотворението на Петя Дубарова „Посвещение“? 

14. Основни символи в „Посвещение“ са:
А) животът и смъртта  Б) музиката и тишината
В) пролетта и есента  Г) светлината и тъмнината

15. Посочете верния отговор.
Стилистичната фигура в стиховете: „В студените нощи, когато пиян / сънят се търкаля на моя 

таван“, е:
А) синекдоха.   Б) метонимия.
В) метафора.   Г) хипербола. 

16. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
В стихотворението „Посвещение“ героинята на Петя Дубарова:
А) се страхува от обвързване.
Б) дръзва да се изправи срещу обществените стереотипи.
В) иска да помогне на любимия си да излезе от своите заблуди.
Г) гледа на живота смело и борбено.

17. Посочете верния отговор.
В „Посвещение“:
А) героят спасява героинята
Б) героинята възнамерява да облагороди героя
В) обществото насочва младите влюбени към правилния избор
Г) героите са жертва на родителско неразбиране

18. Кое е общото за трите текста, включени в раздела „Любовта“?
А) Героите им страдат от несподелена любов.
Б) Любовта на героите е обречена.
В) Любовта на героите е в някаква степен отделена от света на другите (обществото).
Г) Любовта на героите е щастлива и безпроблемна.

19. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „… и любовта ни сякаш по е свята,
защото трябва да се разделим.“ 1. „Посвещение“ 

Б) „… а в свойта вяра сам не вярвам аз.“ 2. „Колко си хубава!...“
В) „Косите ти са пълни с електричество – 
докосна ли ги, ще засветя в тъмното.“ 3. „Аз искам да те помня все така…“

Г) „Ще хвърлим трупа на умрелия страх...“

20. Формулирайте тема за интерпретативно съчинение, свързана с проблематиката на лю-
бовта в различните ѝ измерения в разглежданите в този раздел творби (стихотворенията 
„Аз искам да те помня все така…“ на Д. Дебелянов, „Колко си хубава!... на Хр. Фотев“ и 
„Посвещение“ на П. Дубарова).
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ОТГОВОРИ 

1. Примерен отговор: Тъгата. Скръбната емоция. 2 т.
2. В 1 т.
3. Б 1 т.
4. Г 1 т.     
5. А 1 т.      
6. А 1 т.

7. Примерен отговор: Защото в него са споделени съкровени мисли, емоции и преживявания на ли-
рическия аз. 2 т.

8. В 1 т.     
9. В 1 т.      
10. А 1 т.
11. Б 1 т.   
12. Г 1 т.   
13. Примерен отговор: Темите за любовта и страха. 2 т.
14. Г 1 т.
15. В 1 т.   
16. А 1 т.   
17. Б 1 т.
18. В 1 т.   
19. А – 3, Б – 3, В – 2, Г – 1 4 т.

20.

Примерен отговор: В художествената литература любовта има многообразни измерения – точно 
както това е в живота. Различни са любовното чувство и неговата осмисленост и в тези три твор-
би, въпреки че те са обединени от лирическото начало, любовната тематика и изповедната форма 
на изказа си. В елегията на Д. Дебелянов „Аз искам да те помня все така…“ срещаме темата за 
любовта, обречена на близък край поради съдбовната близост на смъртта. Тук лирическият герой 
търси спасение в съхранението на възвишеното чувство като спомен, който да пази у себе си в 
бъдещето. В стихотворението на Хр. Фотев „Колко си хубава!...“ отново се натъкваме на темата за 
невъзможната любов. Тук обаче невъзможността произтича от факта, че лирическият аз не може 
да си представи своето извънредно (силно, изключително, красиво) преживяване в перспективата 
на ежедневието, на обикновения човешки живот. „Посвещение“ на П. Дубарова пък ни среща с 
жизнеспособността на любовта въпреки всичко – въпреки трудностите на живота и условностите 
на обществото. За нейната лирическа героиня сърцата, в които са намерили дом любовта, истината 
и доверието, могат да преодолеят и невъзможното в житейския си път.

5 т.   

Всичко: 30 т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

29 т. – 30 т. Отличен 6
27 т. – 28 т. Отличен 5,75
25 т. – 26 т. Отличен 5,50
23 т. – 24 т. Мн. добър 5,25
21 т. – 22 т. Мн. добър 5,00
19 т. – 20 т. Мн. добър 4,75
17 т. – 18 т. Мн. добър 4,50
15 т. – 16 т. Добър 4,25
13 т. – 14 т. Добър 4, 00
11 т. – 12 т. Добър 3,75
15 т. – 17 т. Добър 3,50
9 т. – 10 т. Среден 3,25
7 т. – 8 т. Среден 3,00
0 т. – 6 т. Слаб 2
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ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Спасова могила“ (Елин Пелин). Урок за нови знания (урок № 20, VІI учебна седмица)

Структура на урока 1. Кратко въведение в темата „Вярата и надеждата“ в отношението ѝ към позна-
нието и предвиждането на собственото битие, към усилията на човека да владее 
бъдещето и съдбата си, към упованието, смирението и мъдростта. Насочването 
към интерпретацията на темата за надеждата и вярата в библейския сюжет за 
Тома Неверни, както и в разказите на Грин и Йовков създава нагласата за четене 
в оптиката на тази универсална проблематика на трите, предвидени за изучаване 
творби: „Спасова могила“ от Е. Пелин, „Молитва“ от А. Далчев и „Вяра“ от Н. 
Вапцаров. (Лекционна форма, беседа. Увод в тематичния раздел.)

2. Обзорно представяне на биографични данни за Елин Пелин, за творческия му 
път и за позиционирането му в българската литература от началото на XX век 
като майстор на краткия разказ. Очертаване на творческия натюрел на автора 
във връзка с модернизма (П. П. Славейков, П. К. Яворов и Д. Дебелянов) и с ре-
ализма. Насочване към характерната тематика в белетристиката на Е. Пелин: со-
циалната и етическата драма на българското село. Припомняне на поетологични 
особености на повествователния маниер на автора: едносъбитиен разказ, диалог, 
пейзаж, лиризация на прозата, подвижна гледна точка, щрихирана психологиза-
ция. Открояване на виталността и мечтателността на Елин-Пелинови герои като 
светогледна нагласа, която носи и внушенията на надеждата и вярата. (Лекционна 
форма, беседа. Въведение в частта за Е. Пелин, „Контекст“.)

3. Въпроси, активиращи налични знания, и задачи за самостоятелна    работа преди про-
чита на разказа „Спасова могила“. (Беседа, интерпретация. „Преди да прочетем“)

4. Въпроси и задачи след прочитането на разказа „Спасова могила“: те насочват към 
сюжетно-композиционни особености на разказа, към значенията на заглавието, към 
символиката на празника Спасовден – основен времеви топос в текста, към жестове 
и думи на героите. (Беседа, интерпретация, дискусия. „Подстъпи към текста“.)

5. Интерпретация: 
а) жанр и заглавие: особености на късия разказ „Спасова могила“; конкретно-обек-

тивни и символни значения на заглавието, отпращащи към празник в християн-
ския календар и към ритуалното място на очакване на Спасителя

б) тематика: болният свят и необходимостта от спасение, детското страдание и на-
деждата за милосърдие, мистичната сила на вярата, възвръщаща хармонията и 
побеждаваща болката и страха от смъртта

в) сюжет: изкачването на Спасова могила от героите на разказа в навечерието на 
Спасовден заради поверието, че Господ ще спаси болните от страданията им, ви-
дението и смъртта на детето

г) композиция и образна система: епизоди, организирани около единственото съ-
битие, кулминация, трагична развръзка, поанти, пряка и речева характеристика 
на героите, пейзажни импресии, психологизация, специфична роля на повество-
вателя; контраст и синхрон между образите на главните герои - добрия и мъдър 
старец Захари и неговия болен внук Монката, мечтаещ за чудо и чрез детската си 
фантазия проектиращ някои черти на своя дядо в образа на дядо Господ. Имената 
на героите препращат към библейския код, с който са свързани образите на деня 
с пролетното си оживление и на нощта преди Спасовден, изпълнена със страх от 
Второто пришествие и Страшния съд, просветнала от Възнесението на детската 
душа и от представите за Рая

д) проблематика: детското страдание – обезверяващо или спасяемо чрез вярата и 
надеждата в Божието милосърдие, чрез мечтата. 

 (Беседа, анализ, интерпретация. „Гласовете на текста“.)
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Актуализиране на 
стари знания

Жанрова специфика на разказа и особености на Елин-Пелиновия разказ. Тематика и 
наративна техника.
Интерпретация на мотива за страданието при П. П. Славейков, П. К. Яворов. 

Нови знания Интерпретация на разказа с оглед на сюжетно – композиционното разгръщане и кон-
трапунктното изграждане.
Осмисляне на библейския код в текста.
Аналитични наблюдения върху преливането на пейзажна скица в преживяване на 
герой/лиризиран пейзаж.

Самостоятелна рабо-
та

Прочит на разказа и самостоятелно изпълнение на задачите, насочващи към анали-
тично четене. (Рубриките „Преди да прочетем“ и „Подстъпи към текста“.)
Коментар на критически тези. („Гласът на критиката“.)
Запознаване с речника на термините, употребени в статията от учебника.

Ресурси Учебник, интернет-ресурси, Нов завет, библиография.

Методология Лекция, беседа, анализ, интерпретация.

ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Спасова могила“ (Елин Пелин). Урок за упражнение (урок № 22, VІІІ учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Спасова могила“ (Беседа, анализ, интерпретация. 
„Упражнения: Въпроси и задачи“.):
- тълкуване на композиционни особености на текста
- коментар на религиозното мотивиране на страданието и на разбиранията за стра-
данието на Елин–Пелиновите герои
- тълкуване на начините за изповядването на вярата в текста 
- съпоставка между изображения на Възнесение Господне  в иконописта и в разказа
- аналитичен прочит на символно–алегоричните планове (напр.кръстът) и на биб-
лейските препратки в текста (Страшния съд, Възнесение)
-  коментар на времевата и цветовата символика в текста
- тълкуване на мотива за надеждата в откъси от три текста: „По южния склон“ от 
И. Вазов, „Спасова могила“ от Е. Пелин и „Ненакърнимо“ от Л. Станев.
2. Коментар на темата за въображението, свързващо отделните картини на света, 
във филма „Могъщият“ (реж. П. Челсъм) и в разказа „Спасова могила“ от Е. Пе-
лин. (Беседа, интерпретация. „Диалогът на музите“.)
3. Провеждане на дебат по темата за вярата след предварителна подготовка за 
защита на две различни тези (на Дъглас Адамс и на Джей Кристоф), посочени в 
учебника. („Дискусия“.)
4. Подготовка за написване на интерпретативно съчинение на тема: „Изпитания-
та, колебанията и разумът на вярата“ или на есе на тема: „За човек е характерно 
да вярва в това, в което иска да вярва“ (Клифърд Саймък). („Моят глас“.)

Упражнение върху 
новопридобити знания

Анализ на сюжетно-композиционни аспекти на текста.
Интерпретация на библейски сюжети и народни поверия, свързани с времепрос-
транствените топоси в разказа.
Анализ на специфичния за Елин Пелин лиризиран пейзаж.
Коментар на гледните точки и на динамиката в повествованието.

Самостоятелна работа Прочит на разказа и самостоятелно изпълнение на задачите, насочващи към ана-
литично четене. (Рубриките „Преди да прочетем“ и „Подстъпи към текста“)
Съпоставка на кинотворба и разказ.
Подготовка за дебат.
Коментар на критически тези. („Гласът на критиката“.)
Запознаване с речника на термините, употребени в статията от учебника.

Ресурси Учебник, източници в интернет, библиография, указана в учебника.

Методология Беседа, анализ, интерпретация, съпоставителен анализ, синтез, дискусия.
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ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Молитва“ (Атанас Далчев). Урок за нови знания (урок № 25, ІХ учебна седмица)

Структура на урока  Биографични данни за Атанас Далчев. Творчеството на поета философ, преводач и ав-
тор на фрагменти: есета, афоризми, литературни портрети.  (Лекционна форма, беседа.)
2. Контекст: новата поетика и естетика на Далчев през 20-те години на 20.в. – ал-
тернативният поетически проект срещу символизма и встрани от експресионизма; 
специфични мотиви: лирико-философският модел на битието, обсебеността от 
вещния свят и познанието на смъртта, самотата и отчуждението, обезличаващи чо-
века, но и носталгията по непосредственото изживяване на света, преоткриването 
на простотата на съществуването. Подход към темата за вярата и надеждата в сти-
хотворението „Молитва“ чрез полагането ѝ в контекста на първите стихосбирки 
на А. Далчев, както и в перспективата на късните му стихове. (Лекционна форма, 
беседа. Въведение в частта за А. Далчев, „Контекст“.)
3. Въпроси, активиращи налични знания, и задачи за самостоятелна    работа преди 
прочита на стихотворението „Молитва“:
– запознаването с документалния филм „Възстановка“ би ориентирало в особе-
ностите на артистичната среда на общуване на различни писатели от периода на 
дебюта на поета. А интервюто с дъщерята на Далчев би създало представа за ли-
чността на поета чрез спомените „от първа ръка“
междупредметната връзка, към която насочва задачата върху скулптурата, създа-
дена от Любомир Далчев – брат на поета, би разширила перспективата на интер-
претацията на стихотворението „Молитва“
подготовка за изследване на междутекстови връзки е задачата върху „Моята мо-
литва“ от Х. Ботев, актуализацията на знания върху възрожденския текст засяга и 
проблема за спецификата на молитвата като жанр, интерпретиран и от А. Далчев. 
(Интерпретация, беседа, дискусия. „Преди да прочетем“.)
4. Въпроси и задачи след прочитането на стихотворението „Молитва“ (рубриката 
„Подстъпи към текста“): те насочват към жанрови особености на текста, към открива-
не на значенията на заглавието в съпоставка с Ботевия наслов, към съпоставяне на об-
разите на човека в дадения текст и в „Повест“. Набелязват се структурни особености за 
изследване: диалогична форма, лирически аз и адресат, повелителни форми и отрица-
ния, времевите маркери и пространствените определители. (Интерпретация, дискусия.)
Интерпретация:
а) заглавие и жанр: стихотворението „Молитва“ и жанровите особености на рели-
гиозната молитва и на лирическата изповед
б) тематика: осъзнаването на безсъбитийното време, надеждата за осмислено съ-
ществуване и вярата в откриването на пътя за непосредственото общуване с дру-
гите и с Бога
в) лирически сюжет: в молитва към Бог лирическият аз изповядва самотата и отча-
янието си от своята неосъщественост и изгубване в потока на времето. С надежда 
търси своя път към другите и прави опит да повярва във възможността за своето 
алтернативно съществуване – като съпричастие, като живот с и сред другите, като 
непосредствен досег и откриване на универсалния език на общуването
г) композиция и образна система: строфическа организация и ритмическа схема 
(неточна и асонансна рима), лирически адресант (аз) и лирически адресат (ти – Бог); 
особености на изказа: отрицателни форми, повелително наклонение, реторичен въ-
прос, обръщение, сравнения, ирония, метафора, алегория, библейски препратки; 
образът на човека, отправящ молитва; образите на просяка, дарителя и детето, в 
които се оглежда самотникът 
д) проблематика: смисълът на съществуването в преодоляването на отчуждението 
и завръщането към спонтанното и съпричастното битие.
(Беседа, анализ, интерпретация. „Гласовете на текста“.)   

Актуализиране на 
стари знания

Литературна творба и социокултурен контекст. Естетическият облик на литерату-
рата през 20-те години на ХХ век. Жанровата специфика на „Моята молитва от Х. 
Ботев. Отношението човек – Бог в тази творба.
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Нови знания Тематично съпоставяне на творби: „Молитва“, „Повест“ и „Моята молитва“.
Междупредметни връзки.
Поетологични аспекти на тълкувания текст.
Междутекстов прочит, в центъра на който се полага „Молитва“.
Изследване на особеностите на строфиката и римуването в текста – асонансна рима.

Самостоятелна работа Прочит на лирическия текст и самостоятелно изпълнение на задачите, насочващи 
към аналитично четене. (Рубриките „Преди да прочетем“ и „Подстъпи към текста“.)
Коментар на критически тези. („Гласът на критиката“.)
Запознаване с речника на термините, употребени в статията от учебника.

Ресурси Учебник, източници в интернет, библиография, указана в учебника.
Методология Лекционна форма, беседа, анализ и интерпретация.

ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Молитва“ (Атанас Далчев). Урок за упражнение (урок № 26, ІХ учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Молитва“: 
- тълкуване на заглавието на стихотворението „Молитва“ в контекста на религи-
озната жестовост и извън него
- коментиране на строфическата организация и смисловото изграждане на текста 
с оглед на първоначалния парадокс за неживения живот
- анализиране на опозицията сложност – простота в текста на Далчев
- тълкуване на образната система
- аналитичен прочит на символно-алегоричните планове (напр. снегът и детето) и 
на библейските препратки в текста
- съпоставителен прочит на три текста на А. Далчев: „Молитва“ „Сняг“ и „Сине-
окото момче“ с оглед на символните значения на детето в тях
- тълкуване на мотива за детското световъзприемане във финалната част на „Зим-
ни вечери“ от Смирненски и в „Молитва“ от Далчев
- коментар на интерпретацията на мотива за познанието в текста и на финалната 
му поанта
- тълкуване на мотива за даряването в откъси от три текста: „Молитва“ от А. Дал-
чев, „Серафим“ от Й. Йовков, „Слепият старец“ от К. Константинов.
(Беседа, анализ, интерпретация. „Упражнения: Въпроси и задачи“.)
2. Създаване на изследователски проект във формата на презентация или клип на 
тема „Поети посвещават стихове на поети“. („Диалогът на музите“.)
3. Провеждане на дискусия по предложената в учебника тема: „Ужасното е не че 
се мениш, а че въпреки всички преживелици и нещастия оставаш все същият“. 
(Атанас Далчев) („Дискусия“.)
4. Подготовка за написване на интерпретативно съчинение на тема: „Фиктивното 
съществуване и желаното осъществяване“ или на есе на тема: „Човекът е човек и 
живее истински само с другите“. („Моят глас“.)

Упражнение върху 
новопридобити знания

Интерпретация на теми и мотиви, специфични за А. Далчев и проектирани в сти-
хотворението „Молитва“.
Аналитични наблюдения върху строфическата и стиховата организация, ретори-
ческата стратегия и посланията на Далчевия текст.
Тълкуване на междутестови връзки.
Синтез върху проблематиката на познанието.

Самостоятелна работа Анализ, интерпретация, аргументация на тезите във връзка с поставените въпро-
си и задачи.
Създаване на проект по предложената тема с избор на формат.
Подготовка и провеждане на дискусия.
Създаване на интерпретативно съчинение или есе.

Ресурси Учебник, източници в интернет, библиография, указана в учебника.
Методология Беседа, анализ, интерпретация, съпоставителен анализ, синтез.
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ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Вяра“ (Никола Вапцаров). Урок за нови знания (урок № 28, Х учебна седмица)

Структура на урока 1. Биографичният профил на Вапцаров и драмата на самоутвърждаването 
му като поет на вярата „в доброто и в човека“: идентификацията с потиска-
на общност в „машинната епоха“ на идеологически конфронтации и военни 
конфликти. (Лекционна форма, беседа. Въведение в частта за Н. Вапцаров, 
„Контекст“.)
 2. Контекст: поезията на Вапцаров – явление от края на 30-те и началото на 
40-те години на ХХ век и разнопрочитите ѝ (лекционна форма, беседа)
3. Въпроси, активиращи налични знания, и задачи за самостоятелна рабо-
та преди прочита на стихотворението „Вяра“ (рубриката „Преди да про-
четем“). Те целят да припомнят полемичността и диалогичността на вече 
изучавани стихотворения на Вапцаров, както и насочват към интерпрети-
раната в тях тема за вярата. По този начин се подготвя и изследването на 
междутекстовите връзки при прочита на стихотворението „Вяра“. С рабо-
тата по самостоятелните задачи – коментар на корицата на стихосбирката, 
на изпълнението на стихотворението от актьора И. Бърнев – се очертават 
междупредметни връзки (литература – изобразително изкуство – теа-
тър), разширяващи перспективите на възприемането на текста. (Лекционна 
форма, беседа, дискусия. „Контекст“.)
4. Въпроси и задачи след прочитането на стихотворението „Вяра“: насочват 
към изследване на структурни особености на текста (заглавие, диалогична 
форма, лирически аз и адресати, поанти, начало и финал, римуване, символ-
но-алегорични планове). (Интерпретация, дискусия. „Подстъпи към текста“.)
5. Интерпретация:
а) жанр: стихотворението „Вяра“ и жанровите особености на лирическата 
изповед, поемата, драмата и реторическата стратегия на полемиката
б) тематика: вярата като насъщна необходимост за осъществяването на чо-
вешкия потенциал и за промяната в света
в) лирически сюжет: в гранични екзистенциални ситуации човекът преот-
крива вярата си в живота и в творческите си способности да го усъвършен-
ства
г) композиция и образна система: строфика, градация и кулминация, прин-
ципът на антитезата; образите на човека, на живота и на смъртта, на вярата, 
на настоящето и на бъдещия свят 
д) проблематика: съдбата на човека в постиндустриалния свят, животът като 
аргумент на вярата, осъществяването чрез избора, вярата в утопичното об-
новление на света.
(Беседа, анализ, интерпретация. „Гласовете на текста“.)   

Актуализиране на 
стари знания

Специфика на българската литература между двете световни войни. Естети-
ческият прелом, „оварваряването“ на поезията, прозаизирането на поетиче-
ския език. Проблематика, автори и почерци.
Комуникативните особености на изучаваните в предходни класове стихо-
творения на Вапцаров: „Писмо“ (10. клас) и „История“ (11. клас). Лириче-
ският аз и адресатите в посочените текстове. Проблемът за диалогичността. 
Припомняне на значенията на песента в Ботевата поезия и конкретно в ба-
ладата „Хаджи Димитър“ с оглед на междутекстовия диалог с поезията на 
Вапцаров. Към ключовата метафорика на песента отвеждат заглавието на 
авторовата стихосбирка „Моторни песни“ и заглавията на циклите в нея. 
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 Нови знания Междупредметни връзки: творбата на Вапцаров в контекста на театъра и 
изобразителното изкуство.
Съчетаване на лирическо, епическо, драматическо и полемическо начало 
във Вапцаровото стихотворение „Вяра“. 
Осмисляне на заглавието като насочващо към потенциала на темата за вяра-
та;  проблематизацията на вярата в полемиката за същността ѝ и в предста-
вените примери на опити за посегателство върху нея, препотвърждаването 
ѝ като тъждествена със самото съществуване на човека и с борбата му за 
промяна на света.
Поетологически особености на текста: строфика, тоническо стихосложение, 
специфика на комуникацията в монологичната реч, адресатите (опонентите 
и съмишлениците) и адресантът.
Прочит през библейския код: притчата за синапеното семе. 
Антитезата в полемиката за вярата, монологът и диалогичните призиви. Гра-
дацията и парадоксът в реторическата стратегия на утвърждаване на цен-
ността на живота и на безсмъртието на вярата. 
Специфика на утопията и на антропоцентризма в творбата на Вапцаров.

Самостоятелна рабо-
та

Аналитичен прочит на текста с оглед на въпросите и задачите за изследване 
на междутекстовата свързаност на творби на Вапцаров и на творби от други 
автори, както и на междупредметните връзки.
Анализ и интерпретация на текста с оглед на насоките за прочит в рубриката 
„Подстъпи към текста“, ориентирани към поетологичните му особености и 
посланията.
Коментар на критически тези. („Гласът на критиката“.)
Запознаване с речника на термините, употребени в статията от учебника.

Ресурси Учебник, Библия (Нов Завет), издания на поезията на Вапцаров, текстове на 
поета, базирани в електронните ресурси на интернет.

Методология Лекционна форма, беседа, анализ, интерпретация.

ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: „Вяра“ (Никола Вапцаров). Урок за упражнение (урок № 31, ХІ учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Вяра“ (Упражнения.):
- тълкуване на заглавието на стихотворението „Вяра“ в контекста на цикъла 
„Песни за човека“ и на стихосбирката „Моторни песни“
- коментиране на представените в лирическия текст сцени на двубой с живота и на 
екзекуциите на човека във връзка с отношението между живот и вяра
- анализиране на монологичността и на диалогичността във Вапцаровия текст, на 
аргументите към тезите и примерите
- тълкуване на мотивите за жертвоприношението и безсмъртието
- коментар на притчата за синапеното семе и на препратката към нея чрез Вапца-
ровата алегория
- съпоставителен прочит на „Молитва“ от Далчев и на „Вяра“ от Вапцаров с оглед 
на интерпретацията на мотива за деградацията и дехуманизацията
- темата за обезнадеждаването и обезверяването в три текста: „Към върха“ от П. 
К. Яворов, „Сняг“ от А. Далчев и „Вяра“ от Н. Вапцаров.
(Беседа, съпоставителен анализ, интерпретация. „Упражнения: Въпроси и зада-
чи“.)
2. Коментар на утопичните представи в текста на Вапцаров и във филма „V като 
вендета“. (Беседа, съпоставителен анализ. „Диалогът на музите“.) 
3. Провеждане на дискусия по предложената в учебника тема за осмисляне на 
отношението между утопия и антиутопия. („Дискусия“.)
4. Подготовка за създаване на есе или интерпретативно съчинение на тема „Вяра-
та и животът“. („Моят глас“.) 
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Упражнение върху но-
вопридобити знания

Тълкуване на аргументативните аспекти на лирическата творба на Вапцаров и на 
нейната свързаност с други жанрове – поемата, драмата, полемиката.
Интерпретация на реторическата стратегия на текста. Открояване и осмисляне 
на модусите на обвинението, защитата, утвърждаването и възхвалата в поанти, 
примери, сюжетни ядра, експресивни образи и изказ.
Наблюдения върху стиловия регистър и ефекта на разговорността на текста и 
изводи върху комуникативните му аспекти.
Анализ на конкретни езикови особености: фразеологизъм, метонимия, алегория, 
реторични обръщения и др.
Обобщения върху характерната полемичност и модус на споделянето на вярата в 
изучавани текстове от Вапцаров или други негови творби, избрани за самостоя-
телен прочит.
Междупредметни връзки.
Аналитичен подход към утопично и антиутопично. 

Самостоятелна работа Анализ, интерпретация, аргументация на тезите.
Подготовка и провеждане на дискусия.
Създаване на интерпретативно съчинение или есе.

Ресурси Учебник, текстове от препоръчителната библиография, интернет източници.

Методология Беседа, интерпретация, съпоставителен анализ, синтез.

ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: Темата за вярата, интерпретирана в разказа на Е. Пелин, в стихотворението „Мо-

литва“ от А. Далчев и „Вяра“ от Н. Вапцаров. Урок за упражнение и изграждане на комуника-
тивни компетентности (урок № 32, ХІ учебна седмица)

Структура на урока 1. Дискусия върху темата за вярата и връзката ѝ с темперамента на индивида и с 
изпитанията, на които е подложен.
2. Съпоставяне на интерпретацията на вярата в трите текста с оглед на опозицията 
лековерие – мъдрост.
3. Коментар на връзката с християнските послания и на отклоненията от тях в трите 
разглеждани текста от раздела. 
4. Попълване на таблица, съпоставяща трите текста.
Обобщение върху посланията за вярата и надеждата в трите текста:
- „Спасова могила“: мъдростта на надеждата в чудо и мистичната сила на вярата
- „Молитва“: познанието, пораждащо съмнение в екзистенциалния смисъл, срещу 
което се изправя надеждата за друго битие
- „Вяра“: животът е аргумент на вярата, но и вярата е аргумент на живота, защото 
с нея човек разширява хоризонтите на съществуването си.

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Провеждане на дискусия върху универсалната проблематика на вярата и надеждата.
Съпоставителен прочит на текстовете с оглед на християнски сюжети и послания.
Определяне на контекст, жанр, специфика на образната система и на проблеми при 
съпоставяне на „Спасова могила“, „Молитва“ и „Вяра“.

Самостоятелна работа Попълване на таблицата от учебника, съпоставяща трите текста с оглед на контек-
ста, жанровата специфика, образната система, тематиката и проблематиката им.

Ресурси Учебник.

Методология Беседа, дискусия, съпоставителен анализ, синтез, писмено упражнение.
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ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Тема: Вярата и надеждата. Урок за преговор и обобщение. (урок № 34, ХІІ учебна седмица)

Структура на урока Контролна работа – тест със структурирани и със свободни отговори.

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Разпознаване на цитати от творбите, тълкуване на ключови мотиви, ориентация 
в образната система, тълкуване на фигури и тропи, създаване на теза върху тема, 
поставена върху повече от един текст.

Самостоятелна работа Контролна работа върху литературния тест, поместен след раздела „Вярата и на-
деждата“.

Ресурси Учебник.
Методология Съпоставителен анализ, синтез, писмено упражнение.

ІI. ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА
Таблица за преговор (в непопълнен вид таблицата е публикувана в учебника, в урока за преговор и 
обобщение на този раздел)
Заглавие и автор „Спасова могила“ (Елин 

Пелин)
„Молитва“ 
(Атанас Далчев)

„Вяра“ (Никола Вапца-
ров)

Контекст Модернистичните и реа-
листичните тенденции в 
българската литература 
от началото на XX век, в 
която Елин Пелин се ут-
върждава като майстор на 
краткия разказ с характер-
на тематика: селската кул-
тура и човешката същност. 
Образите на мечтателите в 
текстовете на автора.

Алтернативният поетиче-
ски проект на поета фило-
соф А. Далчев през 20-те 
години на XX век: срещу 
символизма и встрани от 
експресионизма. Харак-
терни мотиви в първите 
стихосбирки на поета: по-
знанието, отчуждението и 
поривът към простотата 
на съществуването.

Българската поезия от 30-
те и 40-те години на XX 
век. Левите идеи за из-
куство, продължаващата 
тенденция за прозаизира-
нето на поезията, екзис-
тенциалистките търсения в 
книгата „Моторни песни“, 
чиято емблематична твор-
ба е „Вяра“. 

Жанр Къс разказ Стихотворение Стихотворение
Централни образи Дядо Захари, Монката

Дядо Господ
Лирически аз
Просякът, дарителят и де-
тето
Бог

Лирически аз, животът 
Враговете на вярата
Вярата

Тематика Вярата в чудодейна намеса 
свише като житейска мъд-
рост и опора в страдание-
то, Надеждата като усет за 
чудото на съществуването  
и подтик да се мечтае.

Осъзнаването на безсмис-
лието на безсъбитийния 
живот в изолация и пори-
вът към друго осъществя-
ване в намерения път към 
другите.

Насъщната необходимост 
от вярата за битието на 
човека и за облагородява-
нето на живота в перспек-
тивата на настоящето и на 
бъдещето.

Проблематика Когато самото съществу-
ване е усетено като чудо, 
въпреки голямото страда-
ние надеждата остава и вя-
рата  спасява,  прекроявай-
ки света така, че в него за 
кратък миг мечтаното взе-
ма превес.

Смисълът на съществува-
нето в преодоляването на 
отчуждението и завръща-
нето към спонтанното и 
съпричастното битие.

Основанията на вярата в 
утопичното обновление на 
света и в централната роля 
на човека в съграждането 
на живота.  
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ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛА „ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА“

 1. Кое е характерно и за трите текста („Спасова могила“, „Молитва“ и „Вяра“), включени в 
раздела „Вярата и надеждата“?
А) търсенето на смисъла на живота
Б) борбата за оцеляване в суровия свят
В) утопичните мечти за справедливост
Г) упованието в Бог като спасител

 2. Свържете буквите със съответните цифри:
А) „Как, искаш ли час да живееш?“  1) „Молитва“ 
Б) „Изведи ме вън от всяка сложност“ 2) „Спасова могила“
В) „Наоколо е тъй широко, тъй хубаво.“ 3) „Вяра“

 3. В разказа „Спасова могила“:
А) пейзажните детайли са отделени от преживяванията на героите
Б) психологията на героите е изразена с речева и портретна характеристика
В) болестите на хората са справедливо наказание за греховете им
Г) е разкрито суеверието и безсмислието на надеждата за чудодейно изцеление

 4. В кой цитат от разказа „Спасова могила“ от Елин Пелин НЕ откривате поанта:
А) „Който вярва, ще се спаси.“
Б) „То целият свят е болен.“
В) „Звезди обсипваха гъсто небето, една до друга, като никога.“
Г) „Всички носят по един недъг и по една надежда за изцеление.“

 5. Свържете буквите със съответните цифри:
А) Няма здрав човек на света. Гледаш, тялото желязно, а душата – гнила. 1) разказвачът
Б) Защо дядо господ, като дава здраве на хората, не им го даде още сега?  2) дядо Захари
В) Въображението на Монката вижда вече тоя всесилен изцелител – 
дядо господ.

3) Монката

 6. Запишете 2 реакции на Монката, след като изслушва поверието за слизането на Господ.

 7. Посочете невярното. В разказа на Елин Пелин:
А) пейзажът е лиризиран и одухотворен, изразява емоциите на персонажите
Б) времето на действието и пространството на събитието носят символни значения
В) дядо Захари е понесъл Монката към могилата, за да обнадежди болното дете 
Г) образът на дядо господ с патерица разочарова детето, мечтаещо за оздравяване

 8. Какви фигури на езика се съдържат в откъса:
В тъмнината се мяркаха мълчаливо и таинствено човешки сенки като призраци, които внезапно 
никнеха из земята и пак потъваха в нея.
А) сравнение и антитеза
Б) метафора и олицетворение
В) епитет и ирония
Г) контраст и метонимия
 

 9. Посочете 2 характеристики на изповедната лирическа творба, които откривате в стихо-
творението „Молитва“ от А. Далчев.

10. Заглавието „Молитва“ на стихотворението на Далчев внушава идеята, че лирическият аз: 
А) отправя молба за спасение от житейските несгоди
Б) е осъзнал силата на бога да наказва и да дарява милост
В) разкрива своя съкровен порив да се приобщи към другите
Г) изповядва греховете си в традиционна религиозна молитва 
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11. С кой троп може да свържете образите на „просека“ и „детето“ в стихотворението „Мо-
литва“:
А) олицетворение
Б) алегория
В) хипербола
Г) сравнение

12. Какви фигури на езика се съдържат в подчертания стих:
И без свян да мога да говоря
с простите на прост неук език...
А) етимологична фигура и градация
Б) алитерация и контраст
В) метонимия и контраст
Г) антитеза и градация

13. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
В какви образи лирическият герой в „Молитва“ открива своето друго възможно аз:
А) в детето, което посреща като чудо снега
Б) в съпричастния с радостите и грижите на другите
В) в пропусналия времето, без да е живял истински
Г) в безкористния дарител на милостиня

14. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
В стиховете отрицанията „Аз не помня, аз не съм видял / минаха ли моите години?“ изра-
зяват:
А) равносметка за неживения живот
Б) отсъствието на събития в живота
В) осъзнаване на пропуснатото време
Г) непознаване на злото в света

15. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
Лирическият аз в стихотворението „Молитва“ от Далчев отправя призив към Бог:
А) защото равносметката за живота му е негативна
Б) за да открие път към споделеното съществуване
В) за да получи като дар небесната благодат
Г) за да се научи да общува и да живее с другите 

16. Поезията на Вапцаров:
А) е част от естетическия прелом през 20-те години 
Б) е явление от края на 30-те и началото на 40-те години
В) изразява анархистичния бунт на експресионизма
Г) продължава традициите на българския символизъм 

17. Прочетете началото на стихотворението „Вяра“ от Никола Вапцаров:                        
Ето – аз дишам,
работя,
живея
и стихове пиша
(тъй както умея).

Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Стихът в скобите изразява:
А) гордостта на лирическия аз, че притежава рядката дарба на поет
Б) идеята, че творчеството е естествено и необходимо като дишането
В) убедеността, че писането на поезия е равностойно на живот
Г) ирония към култа, приписващ изключителни качества на твореца
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18. Какви фигури на езика се съдържат в цитираните стихове:
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.

А) метонимия и градация
Б) алитерация и контраст
В) анафора и сравнение
Г) олицетворение и антитеза 

19. В стихотворението на Вапцаров с обръщението „злодеи“:
А) лирическият аз назовава екзекуторите, страхът от които го кара да им се подчини 
Б) се внушава представа за злото като опит за отнемане на вярата, равносилно на обезчовечаване 
В) се изразява непреодолимата сила на реалността, подтикваща човека да се отрече от убеждени-
ята си
Г) лирическият аз назовава своите опоненти, които го побеждават в спора за същността на вярата

20. Изберете един от вариантите  и работете по него:
I. Напишете теза за интерпретативно съчинение на тема „Изпитанията на вярата в разказа „Спа-
сова могила“ и стихотворението „Вяра“.
II. Напишете теза за интерпретативно съчинение на тема „Надеждата в търсенето на битийния 
смисъл“ върху разказа „Спасова могила“ и стихотворението „Молитва“.
III. Напишете теза за интерпретативно съчинение на тема „Вярата и надеждата – опори на живота 
в разказа „Спасова могила“, в стихотворенията „Молитва“ и „Вяра“.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ВЪРХУ РАЗДЕЛА „ВЯРАТА И НАДЕЖДАТА“

1. А 1 т.
2. А – 3, Б – 1, В – 2 3 т.
3. Б 1 т.
4. В 1т.     
5. А – 2, Б – 3, В – 1 3 т.      
6. Например: Първоначално душата на Монката се изпълва с надежда и радост, после детето се раз-

очарова, че желанието му може да се сбъдне след много години; момчето мечтае да проходи вед-
нага, за да тича и да играе с другите деца; опитва се само да стигне до върха на могилата, надмогва 
страха и отчаянието; открива, че звездите светят като детски очи и вижда явяването на Спасителя.

2 т.

7. Г 1 т.
8. А 1 т.     
9. Например: Изказът е насочен към конкретно назован лирически адресат, на когото лириче-

ският аз се доверява; обръщение към събеседник и разкриване на съкровения свят; споделяне на 
преживяванията и търсене на разбиране; призив и очакване на отзив и др.

2 т.      

10. В 1 т.
11. Б 1 т.   
12. А 1 т.   
13. В 1 т.
14. Г 1 т.
15. В 1 т.   
16. Б 1 т.   
17. А 1 т.
18. В 1 т.   
19. Б 1 т.
20. (Теза) 5 т.   

Всичко: 30 т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

29 т. – 30 т. Отличен 6
27 т. – 28 т. Отличен 5,75
25 т. – 26 т. Отличен 5,50
23 т. – 24 т. Мн. добър 5,25
21 т. – 22 т. Мн. добър 5,00
19 т. – 20 т. Мн. добър 4,75
17 т. – 18 т. Мн. добър 4,50
15 т. – 16 т. Добър 4,25
13 т. – 14 т. Добър 4, 00
11 т. – 12 т. Добър 3,75
15 т. – 17 т. Добър 3,50
9 т. – 10 т. Среден 3,25
7 т. – 8 т. Среден 3,00
0 т. – 6 т. Слаб 2
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III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО
Тема: „Ветрената мелница“ (Елин Пелин). Урок за нови знания (урок № 40, ХІV учебна 

седмица)

Структура на урока 1. Припомняне на творческото присъствие на Елин Пелин в българската литера-
турна традиция, както и припомняне на контекста, в който възникват разказите 
му. Поставят се въпроси за основните теми и мотиви в следосвобожденската 
литература. (Беседа.)

2. Припомняне на основните характеристики на късия разказ с акцент върху не-
говите структурни особености: ролята на моментите на експозиция, завръзка, 
кулминация, развръзка. Прави се кратък преглед на начините, по които се ха-
рактеризира персонажът в разказа. (Лекционна форма, беседа.)

3. Очертаване на подстъпи към „Ветрената мелница“. За тази цел се използва ка-
заното за разказите на Елин Пелин и структурата на късия разказ. Припомня се 
паралелното присъствие на безизходица и виталност в творчеството на Елин 
Пелин. Творческият ентусиазъм се разполага и разбира като непосредствен 
израз на виталност. Подобно на желанието за живот, и желанието за труд е 
естествен порив, необвързан пряко с обществените и природните условия, със 
социалната среда и с историческия момент. (Лекционна форма, беседа.)

4. Непосредствена работа с текста на „Ветрената мелница“. Очертават се отдел-
ните моменти от разказа. Наблюдава се в детайли картината на сушата. Харак-
теризират се персонажите, отбелязват се пътищата, по които характеристики-
те достигат до читателя. Очертава се значимият в повествованието образ на 
общността. Обръща се внимание на това как е внушена представата за труда. 
Обсъждат се разнопосочните значения на думата „вятърничавост“. Правят се 
изводи за неизменното присъствие на играта, танца и ритуала във всекидневи-
ето. (Лекционна форма, беседа.)

5. Обобщава се мястото и ролята на труда в разказа. Провежда се разговор за 
значението на труда в човешкото съществуване. (Беседа.)

Актуализиране на 
стари знания

Характеристики на късия разказ. 
Познания за разказите на Елин Пелин.

Нови знания Разполагането на труда като универсална общочовешка проблематика – както сам 
за себе си, така и в общностен план.
Анализиране на къс разказ въз основна на предварително зададен проблем.

Самостоятелна работа Предварителен прочит на разказа „Ветрената мелница“. 
Ресурси Учебник.
Методология Лекция, беседа.

III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО
Тема: „Ветрената мелница“ (Елин Пелин). Упражнение (урок № 43, ХV учебна седмица)

Структура на урока 1. Припомняне на ключовите моменти от повествователното развитие на „Ветрена-
та мелница“. Припомняне на персонажните характеристики и изразните средства в 
разказа във връзка с внушенията, към които насочват. (Беседа.)
2. Следване на хода на предложените в учебника въпроси. Избиране на друга после-
дователност на задаваните въпроси във връзка с предпочитаните от преподавателя 
акценти. (Беседа.)
3. Свързване на основното послание в разказа с личния опит на учениците. (Беседа.)
4. Провеждане на разговор за същността на кризата и промяната въз основа на раз-
искваната проблематика във „Ветрената мелница“. (Дискусия.)
5. Подготовка за написване на интерпретативно съчинение въз основа на дадените 
в учебника насоки. (Самостоятелна работа.)

Затвърждаване на нови 
знания

Способности за анализ и синтез.
Подготовка за написване на интерпретативно съчинение.

Самостоятелна работа Отговори на въпросите от учебника. 
Написване на интерпретативно съчинение.
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Ресурси Учебник, източници в интернет, библиография, указана в учебника.
Методология Беседа, дискусия, самостоятелна работа.

III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО
Тема: „Песента на колелетата“ (Йордан Йовков). Урок за нови знания (урок № 44, ХV 

учебна седмица)

Структура на урока 1. Припомняне на мястото и ролята на Йордан Йовков в развитието на българ-
ския разказ. Провеждане на общо типологично сравнение спрямо разказите на 
Елин Пелин. Припомняне на характерното персонажно описание на Йовковите 
герои. Разговор за значенията, които носи дарът в културен, комуникационен 
и антропологически план. Отбелязване на значението на красотата в разказите 
на Йовков. Разговор за образа на песента в българската литературна традиция. 
(Беседа.)

2. Очертаване на подстъпите към „Песента на колелетата“. Набелязване на основ-
ните теми и разполагане на проблема за творческия труд сред тях. Изграждане 
на представата за живеенето като процес, за монотонията на всекидневието и 
възможностите за нейното прекъсване. Обръщане на внимание на особената 
семейна констелация на Сали Яшар: разговор за това каква е ролята на това 
колебливо присъствие на героя в собственото си семейство. (Лекционна форма, 
беседа.)

3. Наблюдаване и анализиране на жанровите и композиционните особености на 
произведението. Поставянето на въпроса за това с какво „Песента на колеле-
тата“ принадлежи на жанра на късия разказ и по какво се отклонява от него. 
Наблюдение на персонажната система с поставяне на акцент върху асиметрията 
между един особено ярък централен персонаж и периферното присъствие на 
останалите герои на разказа. (Лекционна форма, беседа.)

4. Преосмисляне на представата за труда като внасящ порядък и душевно равно-
весие в живота на човека. Опит за сравнение спрямо присъствието на труда в 
разказа „Ветрената мелница“. Ориентиране на нагласите за съставяне на ин-
терпретативно съчинение върху две произведения. (Лекционна форма, беседа, 
самостоятелна работа.)

5. Обобщение за мястото на „Песента на колелетата“ в българската художествена 
традиция и за значението на творческия труд в разказа. (Беседа.)

Актуализиране на 
стари знания

Познания за разказите на Йордан Йовков.
Познания и умения за интерпретиране на разказ.

Нови знания Тематично и типологично (жанрово) съпоставяне на две произведения. Преосмис-
ляне на представата за творческия труд и неговата роля в човешкото битие.

Самостоятелна 
работа

Предварителен прочит на разказа „Песента на колелетата“.

Ресурси Учебник.
Методология Лекция, беседа.
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III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО
Тема: „Песента на колелетата“ (Йордан Йовков). Урок за упражнение (урок № 46, семица XVI)

Структура на урока 1. Припомняне на композиционните особености и основните моменти в сюжетната 
постройка на „Песента на колелетата“. Припомняне на характеристиката на цен-
тралния персонаж и начина, по който тя достига до читателя (пряка, непряка, рече-
ва). (Беседа.)
2. Използване на въпросите в учебника за насочване на учениците към създаване на 
интерпретативно съчинение. Комбиниране на въпросите в зависимост от желаните 
от преподавателя акценти.
3. Свързване на основния мотив за творческия труд с личния опит на учениците. 
Разработване на дискусионната тема, зададена в учебника, или на сходна тема. 
(Дискусия.)
4. Съставяне на подробен план за написване на интерпретативно съчинение.
5. Самостоятелна работа по написване на интерпретативно съчинение.  

Затвърждаване на 
нови знания

Комплексният тематичен фокус на творческия труд. Подготовка за написване на есе 
и на интерпретативно съчинение.

Самостоятелна ра-
бота

Писане на есе; писане на интерпретативно съчинение.

Ресурси Учебник, статии според библиографията в учебника, електронни източници.
Методология Разговор, беседа, самостоятелна работа.

III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО. 
Тема: „Балада за Георг Хених“ (Виктор Пасков). Урок за нови знания (Урок № 49, XVII 

учебна седмица).

Структура на урока 1. Припомняне на жанровите различия между роман и повест (или съответно между 
роман и новела). Припомняне на художествения контекст на българската литература 
от 70-те и 80-те години (Хайтов, Радичков). Въз основа на припомненото се очертава 
новостта на „Балада за Георг Хених“ в българската литература. (Лекция, беседа.)
2. Запознаване с основните тематични и естетически възли в произведението. Запоз-
наване с историческия контекст на времето, за което разказва творбата (50-те години 
на ХХ век). Запознаване с романтическите представи за твореца и съпоставяне на 
образа на Георг Хених с тези представи. (Лекция.)
3. Представяне на значенията на произведението в различни перспективи: автобио-
графична; през призмата на романа на образованието; през модела на романтическа-
та новела; въз основа на приказния хронотоп и т.н. (Лекция.)
4. Очертаване на присъствието на труда в живота на Георг Хених. Извеждането на пред-
ставата за труда като средоточие на личностното присъствие в света. (Лекция, беседа.)
5. Насочване към дискусия за това какво е баладичното в „Балада за Георги Хених“ 
– проблем, който е в състояние да обеме и обобщи голяма част от познанията на уче-
ниците в 12. клас. (Лекция, беседа.)

Актуализиране на 
стари знания

Жанрови представи за романа и новелата (повестта).
Представи за консервативните и реформаторските разбирания за литература през 
70-те и 80-те години в България.

Нови знания Белетристиката на Виктор Пасков.
Проблематиката на своеобразни хибридни жанрове.
Модерната представа за аутсайдерство и живеене извън общността.

Самостоятелна работа Подготовка за написване на интерпретативно съчинение.

Ресурси Учебник, интернет-ресурси, библиография.
Методология Лекция, преминаваща в беседа.
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III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО.
Тема: „Балада за Георг Хених“ (Виктор Пасков). Урок за упражнение (Урок № 50, XVII 

учебна седмица).

Структура на урока 1.  Припомняне на композиционните особености на „Балада за Георг Хених“. Набе-
лязване на гледната точка на първоличния повествовател, която съчетава позицията 
на две различни времени перспективи. (Беседа.)
2. Преглед и отговор на въпросите от учебника. Комбиниране на въпросите според 
целите и задачите на преподавателя. (Самостоятелна работа.)
3. Свързване на проблематиката на произведението с личния опит на учениците, на-
пример с темата за аутсайдерството и различаващата се от своето обкръжение лич-
ност, както и с представата за твореца като странен, причудлив, непригоден за всеки-
дневния свят. (Дискусия.)
4. Създаване на план за написване на интерпретативно съчинение.
5. Създаване на план за сравнителен прочит на „Балада за Георг Хених“ спрямо „Ве-
трената мелница“ и „Песента на колелетата“. (Самостоятелна работа.)

Затвърждаване на 
нови знания 

Анализ на първолично белетристично повествование с рамкова конструкция и авто-
биографичен характер.
Представа за фикционалност на повествованието.

Самостоятелна работа Написване на интерпретативно съчинение.
Ресурси Учебник. Цялостният текст на произведението.
Методология Беседа, самостоятелна работа.

III. ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО. ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ
Тема: Проблематиката на Труда и творчеството в произведенията „Ветрената мелница” 

от Е. Пелин, „Песента на колелетата” от Й. Йовков и „Балада за Георг Хених” от В. Пасков. 
Занятие за упражнение и комуникативни компетентности. (Урок № 52, седмица XVIII)

Структура на урока 1. Припомняне на общите тематични ориентации на трите произведения, както и на 
различните художествени контексти, в които те се появяват. (Беседа.)
2. Набелязване на опори за сравнителен анализ. Извеждане на значението на 
общата рамка в темата за труда като творчески акт, който събира в своята същност 
множество значения, същности, психологически и обществени функции. Напомняне 
на връзката на труда с ритуала и представянето му като ценност сама по себе си. 
Сравнение между индивидуалните естетически представи, които следват двамата 
автори. Сравнение между централните персонажи и персонажната система в трите 
произведения. (Беседа, дискусия.) 
3. Набелязване на различни възможни подходи при провеждане на сравнителния 
анализ (тематични, жанрови, стилистични, интертекстуални). (Анализ, беседа.)
4. Съставяне на план-схема, по която да се проведе сравнителният анализ. За съста-
вянето на тази схема може да се използват въпросите и таблицата в съотвентия 
раздел на учебника. (Анализ, беседа.)
5. Написване на интерпретативно съчинение.

Актуализиране на 
стари знания

Анализ на белетристична творба.
Тематично подчинено интерпретативно съчинение.

Нови знания Сравнителен анализ на произведения.

Самостоятелна работа Интерпретативно съчинение.
Ресурси Учебник, интернет-ресурси.
Методология Беседа, анализ.
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Тема: Трудът и творчеството. Урок за обобщение. (Урок № 55, седмица ХІХ)

Структура на урока 1. Очертаване на материала за обобщение чрез общите встъпителни въпроси от 
учебника. Свързване на тези въпроси с урока за развитие на комуникативните ком-
петентности. (Дискусия, самостоятелна работа.)
2. Извеждане на основните художествени послания на темата за труда и творчество-
то извън непосредствения литературен обхват, например в сферите на социология-
та, антропологията и психологията. (Лекция, беседа.)
3. Проверка на усвоените знания по темата и примерните произведения. Насочване 
на учениците към формулиране на изводи и към създаване на сравнителен анализ на 
две и повече произведения. (Разговор, беседа.)
4. Изпълнение на тестова задача. (Самостоятелна работа.)
5. Обсъждане на изпълнението на тестовата задача. (Беседа.)

Затвърждаване и 
обобщение на придо-
бити знания

Прави се рекапитулация на придобитите нови знания, набелязва се ходът на ис-
торическия литературен процес между трите примерни произведения и се насоч-
ва отнасянето на творбите към извънлитературната действителност. Съставяне на 
план-схема за написване на интерпретативно съчинение върху две или повече про-
изведения по темата.

Самостоятелна рабо-
та

Опит за формулиране на изводи. Изпълнение на тестова задача. Съставяне на план 
и писане на интерпретативно съчинение.

Ресурси Учебник, интернет-ресурси, проучване на библиографията.
Методология Беседа, дискусия, самостоятелна работа.

Интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко художествени творби. 
Урок за упражнение. (Урок № 56, XIX учебна седмица)

Структура на урока 1. Припомняне на понятието междутекстовост – на неговото място и функция в 
литературния анализ и в плана на литературната история. Припомняне на между-
текстови връзки от българската литературна история. (Беседа.)
2. Набелязване на същността на интерпретативното съчинение върху повече от 
една художествена творба. Изтъкване на сравнението като същностна перспектива 
в процедурата на разбиране. (Лекция.)
3. Съставяне на типология по отношение на плановете на сравнение. Сравняване 
между светогледните нагласи, между персонажните настройки и характеристики, 
между начините на разказване и т.н. (Беседа.)
4. Запознаване със структурните елементи на интерпретативното съчинение върху 
повече от едно художествено произведение. (Лекция, беседа.)
5. Съставяне на план за написване на конкретно интерпретативно съчинение и 
практическа работа по него. (Самостоятелна работа.)

Затвърждаване на 
нови знания

Тематично ориентиран сравнителен анализ.

Самостоятелна ра-
бота

Написване на интерпретативно съчинение върху повече от едно художествено про-
изведение.

Ресурси Учебник.

Методология Беседа, анализ, самостоятелна работа.
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Есе и интерпретативно съчинение. Урок за преговор. (Урок № 58, учебна седмица ХХ)

Структура на урока 1. Припомняне на съдържателната структура на есето и интерпретативното съчине-
ние. Набелязване на възможности за сравнение между двата типа съчинения. (Бе-
седа.)
2. Тезисни основания. Типологично разграничаване на случаите, в които тезата 
е поставена и присъства в заглавието на задача, от случаите, в които обучаемите 
трябва сами да формулират тезата въз основа на наблюденията си. (Беседа.)
3. Аргументативна база на есето. Аргументативна база на интерпретативното съ-
чинение. Сравнение между начините на аргументиране в двата интерпретативни 
жанра. (Беседа.)
4. Съставяне на план за написване на есе по зададена тема. Написване на есе. (Са-
мостоятелна работа.)
5. Съставяне на план за написване на интерпретативно съчинение. Написване на 
съчинението. (Самостоятелна работа.)

Обобщение на нови 
знания

Анализ на белетристична творба.
Познаване на основните процеси в развитието на българската литература.

Самостоятелна работа Написване на есе и интерпретативно съчинение.
Ресурси Учебник, библиография по съответната тема.
Методология Беседа, самостоятелна работа.

ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО. 
Таблица за преговор (в непопълнен вид таблицата е публикувана в учебника, в урока за преговор 

и обобщение на този раздел)

Заглавие и автор „Ветрената мелница“ 
(Елин Пелин)

„Песента на колелета-
та“ (Йордан Йовков)

„Балада за Георг Хе-
них“ (Виктор Пасков)

Контекст Реалистичната битова 
проза около 1900 г. с ха-
рактерно въздействие от 
страна на народничест-
вото.

Реалистичната проза 
от 20-те години с опит 
за насочване към уни-
версална общочовешка 
проблематика.

Последните десетилетия 
на тоталитарната епоха. 
Литература, която пра-
ви опит за ревизия на 
постулатите и поправя-
не на грешките от мина-
лото.

Жанр Къс разказ Разказ Повест
Централни образи Лазар Дъбака  

Дядо Корчан 
Христина

Сали Яшар, Шакире 
Джапар

Георг Хених, Виктор 
Марин

Тематика Спасителният за човека 
трудов ентусиазъм – не-
зависимо от условията, 
от несгодите, незави-
симо дори от крайния 
резултат на положения 
труд.

Специализираният труд 
като призвание, което 
едновременно отделя 
човека от останалите, 
прави го неповторим, и 
го свързва с тях.

Неизменното следване 
на творческия идеал от 
истинския майстор въ-
преки битовите несгоди 
и липсата на обществе-
но признание.

Проблематика Трудът встъпва на мяс-
тото на сакралното в 
качеството си на мощен 
комуникационен фактор 
в общността.

Творческият труд като 
битиен елемент, който 
облагородява и подреж-
да човека.

Всеки творец идва при 
хората като спасител 
– във всекидневен и в 
религиозен смисъл, но 
малцина за призваните 
да бъдат спасени.
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ТЕСТ ВЪРХУ РАЗДЕЛА „ТРУДЪТ И ТВОРЧЕСТВОТО“

 1. Свържете правилно персонажите с произведенията, към които принадлежат, като двама 
от героите са от едно и също произведение.
А) Джапар     1. „Балада за Георг Хених“
Б) Франтов     2. „Песента на колелетата“
В) Христина      3. „Ветрената мелница“
Г) Марин      

 2. Свържете правилно произведенията с времето на тяхното създаване.
А) Първото десетилетие на ХХ век  1. „Балада за Георг Хених“
Б) Средата на 20-те години на ХХ век  2. „Песента на колелетата“
В) Малко след средата на 80-те години 3. „Германия мръсна приказка“ 
Г) Началото на 90-те години   4. „Ветрената мелница“ 

 3. Каква фигура присъства във фразата „Уплаши го [селяшкото сърце] това онемяване на 
водениците“?
А) метафора
Б) метонимия
В) синекдоха
Г) сравнение

 4. Каква фигура присъства в заглавието на разказа „Песента на колелетата“?
А) сравнение
Б) метафора
В) метонимия
Г) символ

 5. Каква фигура присъства в изречението „Може би мисли и спомени са кръжали около бя-
лата му глава, както пеперуди кръжат около светла лампа“ („Балада за Георг Хених“)?
А) сравнение
Б) метонимия
В) алегория
Г) метафора

 6. Посочете кое твърдение, свързано с проблематиката на „Ветрената мелница“, е НЕВЯРНО:
А) В контекста на ритуала и спонтанния общностен празник при играта и облога може да има по-
вече от един победител.
Б) Лазар Дъбака и дядо Корчан се отказват от намеренията си, понеже винаги се оказва, че някой 
друг ги е изпреварил.
В) Независимо от мрачните визии за човешките нрави, които изрича героят в разгара на сушата, в 
светогледа на дядо Корчан преобладават виталността и оптимизмът.
Г) Неспокойната и търсеща природа на Лазар Дъбака и нравът на търпеливия и весел старец дядо 
Корчан се допълват хармонично.

 7. Кой момент може да се определи като финална поанта в „Песента на колелетата“?
А) „И Сали Яшар започна да почуква по дисковете с чука, даваше ухо, внимаваше, ловеше всеки 
звук, проверяваше всяко съзвучие.“
Б) „Никаква чешма няма да правя. Каруци ще правя аз, туй стига.“
В) „Все е хубаво, като се връщаш, да те познаят вкъщи и да излязат да те посрещнат!“
Г) „[…] но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората“

 8. С какво НЕ се свързва образът на бюфета в „Балада за Георг Хених“?
А) с еснафската представа за благополучие
Б) със семейната стабилност
В) с междусъседската солидарност
Г) със света на музиката
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 9. Кой от персонажите във „Ветрената мелница“ присъства трайно в разказа със „загоряла-
та си лула“?
А) Дядо Корчан
Б) Лазар Дъбака
В) селският кръчмар
Г) неназован поименно селянин

10. В кой от моментите повествователят поставя акцент върху тази лула?
А) встъплението
Б) завръзката
В) кулминацията
Г) финала

11. Кой персонаж от „Песента на колелетата“ произнася репликата „Колко каруци додоха…“?
А) Чауш Ибриям
Б) Сали Яшар
В) Джапар
Г) жената на Сали Яшар

12. В портрета на дъщерята на Сали Яшар Шакире също присъства трудът. Какво прави тя?
А) чисти дома
Б) шие
В) готви
Г) храни животни

13. Какво означава репликата на Георг Хених „Дърво разумно, майстор неразумен“?
А) Музикантът – макар и добър, е неопитен в работата с дърводелски инструменти и наивен, като 
смята, че може да направи бюфет.
Б) В своето желание да направи бюфета час по-скоро Марин пренебрегва чувствителността на 
дървото и заключва своята собствена чувствителност към работата.
В) Дори дървото – пословичен образ на безчувствеността, е в състояние да проумее това, което 
музикантът не разбира.
Г) В своето цивилизационно развитие човекът е развил в себе си алчност и вследствие на това 
парадоксално се е върнал назад, като е изгубил своя разум.

14. На какво повествователят оприличава сенките, които посещават Георг Хених?
А) „призрачни дрипи“
Б) „тъмни сияния“
В) „бели шлейфове“
Г) „синкави балони“

15. На какъв език говорят сенките в „Балада за Георг Хених“?
А) български  Б) чешки
В) немски  Г) разбираем само за Георг Хених призрачен език

16. Какво отношение НЕ присъства в разгледаните в примерите от частта „Трудът и твор-
чеството“?

А) трудът и човешката душевност
Б) трудът и страхът от смъртта
В) трудът и присъствието на човека в обществото
Г) трудът и справедливостта

17. Прочетете разказа на Николай Хайтов „Изпит“ (от сборника „Диви разкази“). Светоглед-
ната настройка на първоличния повествовател в този разказ е в много голяма степен по-
добна на тази, която характеризира Дъбака и дядо Корчан, от една страна, и Сали Яшар, 
от друга. Отбележете тези сходства. Какво все пак отличава Хайтовия Лию от героите на 
Елин Пелин и Йовков?
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18. Наблюдавайте паралелно отношението на централните персонажи към труда от изучените 
примерни произведения. Сравнете степента на творческото осъзнаване при Лазар Дъбака, 
Дядо Корчан, Сали Яшар и Георг Хених. Свързано ли е страданието, което всеки един от 
тях преживява по свой начин, с това осъзнаване? Попълнете таблицата.

Лазар Дъбака, Дядо 
Корчан

Сали Яшар Георг Хених

Доколко осъзнава(т) труда си като 
творчество

Доколко страданието, причинено 
от обстоятелствата и съдбата, го/
ги засяга

19. Сравнете присъствието на темата за любовта в трите примерни произведения. Защо в ре-
шаващи моменти от повествованието тя остава на заден план? И защо все пак любовта 
присъства – по различни начини – и в трите произведения? Попълнете таблицата. Обър-
нете внимание на това как се обогатява и усложнява представата за любовта в поредицата 
от трите произведения.

Лазар Дъбака – Христина Сали Яшар – някогашна 
съпруга; Сали Яшар – 
Шакире

Георг Хених – Боженка; 
родителите на Виктор; 
Божията любов

Роля и място на любовното 
отношение в разказаната 
история

Отношение между любовта 
и творческото вдъхновение

20. Сравнете трите тематични примера въз основа на съдържащия се в тях оптимизъм. По-
пълнете таблицата.

„Ветрената мелница“ „Песента на колелетата“ „Балада за Георг Хених“

В какво и 
доколко 
откривате 
основания за 
оптимизъм?

ОТГОВОРИ

1. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 1 2 т.
2. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3 2 т.
3. А 1 т.
4. Б 1 т.
5. А 1 т.
6. Б 1 т.
7. Г 1 т.
8. В 1 т.
9. А 1 т.
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10. Г 1 т.
11. Г 1 т.
12. Б 1 т.
13. Б 1 т.
14. Г 1 т.
15. Б 1 т.
16. Г 1 т.
17. Примерни отговори: 

- Споделям светогледа на героите от „Ветрената мелница“ заради доминиращата в тях 
виталност.
- Близък ми е начинът, по който Сали Яшар възприема труда като безценен дар към другите.
- Особено притегателен е светогледът на Георг Хених, защото той затваря своя носител 
във вълшебно, защитено от всякакви посегателства пространство.

3 т.

18. Примерна схема: Най-ясно осъзнато е собственото присъствие на персонажа в творче-
ското начало в „Балада за Георг Хених“. Отново в това произведение е изградена после-
дователно представата, че съществуването на твореца е неразделно от страданието. Това 
обаче не означава, че мотивът за страданието не присъства и в другите две произведения.

3 т.

19. Примерна схема: За вдадения в своя специализиран труд майстор често любовта остава 
невидима за околните. Любовното чувство обаче винаги присъства като вътрешен им-
пулс, като едновременно естетически и етически идеал. Така постепенно любовта към 
жената прераства в обобщаващ образ на любов към ближните и Бог.

3 т.

20. Примерна схема: На пръв поглед изглежда, че „Ветрената мелница“ е в най-голяма сте-
пен оптимистичен разказ, докато „Балада за Георг Хених“ набелязва една твърде песи-
мистична картина за общество, което не само няма никаква потребност към творческия 
труд, но и е враждебно към тези, които живеят в своя затворен свят на творческата рабо-
та. Но тази полярност не е абсолютна. Може да се проследи например как дядо Корчан от 
разказа на Елин Пелин изпада в мрачни настроения. Както и – напротив – благотворното 
въздействие на Георг Хених върху семейството на повествователя и особено върху мал-
кия Виктор.

3 т.

Общо: 30 т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

29 т. – 30 т. Отличен 6.00
27 т. – 28 т. Мн. добър 5.75
25 т. – 26 т. Мн. добър 5.50
23 т. – 24 т. Мн. добър 5.25
21 т. – 22 т. Мн. добър 5.00
19 т. – 20 т. Мн. добър 4.75
17 т. – 18 т. Мн. добър 4.50
15 т. – 16 т. Добър 4.25
13 т. – 14 т. Добър 4.00
11 т. – 12 т. Добър 3.75
9 т. – 10 т. Среден 3.50
7 т. – 8 т. Среден 3.00
0 т. – 6 т. Слаб 2.00
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IV. ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Тема: „Две души“ (Пейо Яворов). Урок за нови знания (урок № 62, XXI учебна седмица)

Структура на урока 1. Встъпление в темата „Изборът и раздвоението“: философски и литературни 
измерения. Очертаване на основните посоки на интерпретацията ѝ в изуча-
ваните творби: „Две души“ на П. Яворов, „Потомка“ на Е. Багряна и „Честен 
кръст“ на Б. Христов. (Лекционна форма. Увод в тематичния раздел.)

2. Кратък обзор на фигурата и творчеството на П. Яворов в исторически и соци-
окултурен план. Българската следосвобожденска действителност; движението 
за освобождение на Македония; естетическият индивидуализъм и началото на 
символизма; кръгът „Мисъл“; декадентски, (ново-) романтически и символис-
тични тенденции в Яворовия модернизъм; лична съдба и творчество на автора. 
(Лекционна форма, беседа. Въведение в частта за П. Яворов, „Контекст“.)

3. Поставяне на въпроси, актуализиращи стари знания и въвеждащи към нови-
те знания в урока. Тематични полета: лирика и драма – идентифициране на 
драматичното начало в лириката; символизмът и проблематиката на душата. 
(Беседа. „Преди да прочетем“.) 

4. Запознаване с текста на стихотворението „Две души“. (Самостоятелна работа, 
предварителен прочит.)

5. Поставяне на въпроси, свързани със съдържанието и поетиката на текста. (Бе-
седа, упражнения. „Подстъпи към текста“.)

6. Интерпретация на раздвоението и избора в „Две души“: аспекти на раздво-
ението; има ли избор за Яворовото раздвоение, или то самото е изборът на 
лирическия аз – предопределен от душевната му същност? Смислови послания 
и художествена структура на текста. Изразни средства. (Лекционна форма, 
беседа, самостоятелна работа. „Гласовете на текста“.)

7. Запознаване с новите термини и понятия, свързани с разбирането на текста и 
интерпретацията му. (Самостоятелна работа. „Речник на термините“.)

Актуализиране на 
стари знания

Актуализиране на знания, свързани с жанра на творбата (изповедно лирическо 
стихотворение) и с естетиката на символизма. 

Нови знания Исторически и социокултурен контекст на творчеството на П. Яворов. 
Интерпретация на стихотворението „Две души“: смислови послания и поетика. Прочит 
на творбата през темата за избора и раздвоението: идеята за иманентното раздвоение и 
за предзададения избор. Мотивът за гибелта на раздвоената душа. Трансформацията на 
етическото раздвоение в екзистенциално. Визията за „заразното“ раздвоение като крайна 
точка на обречеността: раздвоението на аза се прехвърля върху околния свят (всичко, до 
което се докосне), разрушавайки по този начин всяка възможност за спасение. Идентифи-
циране на символистичната естетика и поетика в текста. Символика и изразни средства.

Самостоятелна работа Предварителен прочит на стихотворението „Две души“. 

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа, упражнения.
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IV. ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Тема: „Две души“ (Пейо Яворов). Урок за упражнение (урок № 64, XXII учебна седмица)

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Две души“. (Упражнения, дискусия. „Упражнения: Въ-
проси и задачи“.)
2. Дискусия/презентация върху филма „Дело 205/1913 П. К. Яворов“. (Самостоя-
телна работа. „Диалогът на музите“.)
3. Дискусия на тема: „Моето раздвоение и моят избор“. (Дискусия. „Дискусия“.)
4. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Трагизмът на раздвоението в 
стихотворението на П. К. Яворов „Две души“. Създаване на есе на тема: „И пламва 
двоен пламък, дето се докосна“. (Самостоятелна работа. „Моят глас“.)

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Идентифициране на родовите характеристики на лириката, на жанровите специ-
фики на изповедното лирическо стихотворение и на своеобразието на символизма 
като естетическо направление в стихотворението „Две души“.
Обособяване и тълкуване на смисловите акценти на творбата.
Идентифициране на изразните средства и определяне на ролята им в изграждането 
на смисъла на текста.

Самостоятелна работа Създаване на презентация (по избор) и интерпретативно съчинение или есе по по-
сочените в уроците за упражнение теми.

Ресурси Учебник. Текстове от препоръчителната библиография. Онлайн източници.
Методология Дискусия, упражнения, създаване на писмен текст. 

Самостоятелна работа: интерпретативно съчинение, есе, презентация, работа по 
групи.

IV. ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Тема: „Потомка“ (Елисавета Багряна). Урок за нови знания (урок № 67, XXIII учебна седмица)

Структура на урока 1. Кратък обзор на фигурата и творчеството на Е. Багряна в исторически и со-
циокултурен контекст. Лириката на 20-те години на ХХ век. Жените писателки в 
първите десетилетия на българския ХХ век. (Лекционна форма, беседа. Въведение 
в частта за Е. Багряна, „Контекст“.)
2. Поставяне на въпроси, актуализиращи стари знания и въвеждащи към новите 
знания в урока. Тематични полета: личност и родова памет; историческата съдба на 
жените творци. (Беседа. „Преди да прочетем“.) 
3. Запознаване с текста на стихотворението „Потомка“. (Самостоятелна работа, 
предварителен прочит.)
4. Поставяне на въпроси, свързани със съдържанието и поетиката на текста. (Бесе-
да, упражнения. „Подстъпи към текста“.)
5. Интерпретация на раздвоението и избора в „Потомка“: какъв е изборът на лири-
ческата героиня; раздвоена ли е тя в действителност; как в личния ѝ свят се сблъск-
ват индивидуалност, от една страна, и обществени норми и стереотипни представи, 
от друга? Смислови послания и художествена структура на текста. Изразни сред-
ства. (Лекционна форма, беседа, самостоятелна работа. „Гласовете на текста“.)
6. Запознаване с новите термини и понятия, свързани с разбирането на текста и 
интерпретацията му. (Самостоятелна работа. „Речник на термините“.)

Актуализиране на ста-
ри знания

Актуализиране на знания, свързани с лирическия изповеден текст (изповедно ли-
рическо стихотворение), с Романтизма (заради елементите на романтическо свето-
усещане в творбата), с проблематиката на идентичността. 
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Нови знания Исторически и социокултурен контекст на творчеството на Е. Багряна. 
Интерпретация на стихотворението „Потомка“: смислови послания и поетика. 
Прочит на творбата през темата за идентичността и патриархалното схващане за 
ценността на родовото наследство. Мотивите за приемствеността, раздвоението, 
бунта срещу догмите, самоосъзнаването, независимостта и свободата. Идеята за 
избора на собствената истина и съответно – индивидуално осъзнатата (дори изо-
бретена) приемственост. Идентифициране на елементи на романтическото светоу-
сещане в текста.

Самостоятелна работа Предварителен прочит на стихотворението „Потомка“. 

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа, упражнения.

IV. ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Тема: „Потомка“ (Елисавета Багряна). Урок за упражнение (урок № 68, XXIII учебна сед-

мица) 

Структура на урока 1. Въпроси и задачи върху „Потомка“. (Упражнения, дискусия. „Упражнения: Въ-
проси и задачи“.)
2. Съпоставяне на картината на Иван Милев „Крали Марко“ и стихотворението на 
Багряна „Потомка“ с оглед на културния контекст, на конкретния сюжет на стихо-
творението и на образното внушение на картината. Смисъл и влияние на движе-
нието „Родно изкуство“ в българската култура от 20-те години на ХХ век; какво ни 
говорят двете творби – лирическата и живописната; откриват ли учениците сход-
ства между тях. (Самостоятелна работа. Възможност за дискусия или презентация. 
„Диалогът на музите“.)
3. Дискусия на тема: „Моят произход и моята етика“. (Дискусия. „Дискусия“.)
4. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Потекло и идентичност в 
стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“. Създаване на есе на тема: „Гла-
сът на кръвта“. (Самостоятелна работа. „Моят глас“.)

Упражнение върху но-
вопридобити знания

Социокултурен и литературен контекст. Поезията на 20-те. 
Обособяване и тълкуване на смисловите акценти на творбата.
Идентифициране на изразните средства и определяне на ролята им в изграждането 
на смисъла на текста.

Самостоятелна работа Създаване на презентация и на интерпретативно съчинение или есе по посочените 
в урока за упражнение теми.

Ресурси Учебник. Текстове от препоръчителната библиография. Онлайн източници.

Методология Дискусия, упражнения, създаване на писмен текст. 
Самостоятелна работа: интерпретативно съчинение, есе, презентация, работа по 
групи.
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Тема: „Честен кръст“ (Борис Христов). Урок за нови знания. (Урок № 70, учебна седмица 
XIV)

Структура на урока 1. Припомняне на художествения контекст на българската литература от 70-те и 80-
те години на ХХ век. Подчертаване на мястото, което имат представите за творчест-
вото и твореца в този контекст. (Беседа.)
2. Разполагане на жанра на поемата в българската литературна традиция. Изясняване 
на въпроса за избора на жанра на поемата. (Лекция, беседа.)
3. Изясняване на композиционните особености на произведението. Обръщане вни-
мание на изразните средства и техните функции, на ролята на библейските отпратки. 
(лекция)
4. Разполагане на отказа от поезията в перспективата на романтическата представа 
за поетическото, което обема всички ценностни сектори на човешкото съществуване. 
Формулиране на въпроса защо лирическият говорител се отказва от поезията, въпре-
ки че досега е живял в упование в нейните битийни възможности. (Лекция.)
5. Интерпретиране на смисъла на поемата и нейното тематично обобщение въз осно-
ва на проблема за избора и раздвоението. (Лекция, беседа.)

Актуализиране на 
стари знания

Познания за историческия и културния контекст на 70-те и 80-те години;
Познания за жанра на поемата.

Нови знания Спецификата на поетическото творчество на Борис Христов. Ролята на автобиогра-
фичния жест на отказа от творчеството.

Самостоятелна рабо-
та

Прочит на поемата. 
Опит за самостоятелен анализ въз основа на набелязаните в учебника подстъпи към 
текста.

Ресурси Учебник.

Методология Лекция, беседа.

Тема: „Честен кръст“ (Борис Христов). Урок за упражнение (Урок № 73, учебна седмица XV)

Структура на урока 1. Припомняне и обобщаване на водещите мотиви в поемата. Припомняне на ролята 
на първоличния лирически персонаж. (Дискусия.)
2. Насочване и пренареждане на въпросите от съответния урок във връзка с конкре-
тизирането на учебните задачи. (Беседа.)
3. Разполагане и разискване на значенията на поемата в перспективата на кризисно-
то възприятие и необходимостта от избор, решение, ново начало. (Беседа.)
4. Интерпретация на проблема за избора и раздвоението в поемата „Честен кръст“ 
въз основа на очакванията на вече разгледаните произведения на Яворов и Багряна. 
Кои очаквания са общи, какво е новото във внушението на поемата? (Дискусия, 
самостоятелна работа.)
5. Съставяне на план за написване на интерпретативно съчинение и подготовка за 
работата по него.

Затвърждаване на 
новите знания

Представа за патетически заредена реторика и възможността за отстранение от нея. 
Преосмисляне и трансформация на представата за творческото начало.

Самостоятелна работа Подготовка за написване на интерпретативно съчинение.
Ресурси Учебник.
Методология Беседа.
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IV. ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Тема: Изборът и раздвоението. Урок за преговор и обобщение (урок № 74, XXV учебна 

седмица)

Структура на 
урока

1. Темите за избора и раздвоението в стихотворенията „Две души“ на П. Яворов и „По-
томка“ на Е. Багряна и в поемата „Честен кръст“ на Б. Христов. 
2. Специфики на историческото време, обществото и културата, които можем да изведем, 
съдейки по трите текста.
3. Съпоставка на проявите на изповедното начало в трите творби. 
(Сравнително разглеждане на трите текста. Дискусия по въпросите за обобщение и меж-
дутекстови връзки от урока за преговор и обобщение.)
4. Сравнително разглеждане на трите творби и текст, невключен в учебната програма. Ин-
терпретацията на темите за избора и раздвоението в монолога на Хамлет от  III действие, 
I сцена на едноименната Шекспирова трагедия. (Дискусия по въпросите за обобщение и 
междутекстови връзки от урока за преговор и обобщение.)
5. Преговор по познавателни акценти: контекст, жанр, образност, тематика, проблематика. 
(Систематизиране на научено в този раздел. Таблицата в урока за преговор и обобщение.)

Затвърдяване 
на нови знания

Преговор, обобщение и извеждане на междутекстови връзки в съпоставителен прочит на 
текстовете.
1. Сравнение на интерпретациите на темите за избора и раздвоението в поетическите 
творби на П. Яворов, Е. Багряна и Б. Христов.
Абсолютизираното раздвоение в „Две души“ на П. Яворов, автентичният избор в „По-
томка“ на Е. Багряна и проблематизирането на самата възможност за избор – изборът на 
оттеглянето в „Честен кръст“ на Б. Христов.
Мотиви и образност, изграждащи и уплътняващи тематичните линии на творбите.
Жанрови особености на текстовете (изповедна лирика). Връзката жанр – съдържание.
2. Тематична съпоставка  с текст извън задължителната програма (сравнително разглеж-
дане с монолога на Хамлет – „Хамлет“, III действие, I сцена).
3. Определяне на контекст, жанр, специфика на образната система, тематика и проблема-
тика при съпоставяне.
4. Дискусия, аргументация, защитаване на теза (комуникативни компетентности). 

Самостоятелна 
работа

Систематизиране на познанията. Попълване на таблицата за обобщение към тематичния 
дял „Изборът и раздвоението“. (Урок за преговор и обобщение.)

Ресурси Учебник.
Методология Лекция, беседа, упражнения.

Тема: Изборът и раздвоението. Урок за преговор и обобщение (урок № 76, XXVI учебна 
седмица)

Структура на урока Контролна работа – тест със структурирани и със свободни отговори.
Упражнение върху но-
вопридобити знания

Разпознаване на цитати от творбите, тълкуване на ключови мотиви, ориентация в 
образната система, тълкуване на фигури и тропи, създаване на тема за интерпре-
тативно съчинение, свързана с проблематиката на трите изучавани текста.

Самостоятелна работа Контролна работа върху литературния тест, поместен след раздела „Изборът и 
раздвоението“.

Ресурси Учебник.
Методология Съпоставителен анализ, синтез, писмено упражнение.
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ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО
Таблица за преговор (в непопълнен вид таблицата е публикувана в учебника, в урока за преговор 

и обобщение на този раздел)

Заглавие и автор „Две души“ (П. Яворов) „Потомка“ (Е. Багряна) „Честен кръст“ (Б. Хри-
стов)

Контекст Първото десетилетие на 
ХХ век в България. Нача-
ло на българския символи-
зъм. Специфики на Яворо-
вия модернизъм.

20-те години на ХХ век в 
българската поезия: есте-
тически прелом; мотиви-
те за родното. Поетеси от 
първите десетилетия на 
века. Творческото утвър-
ждаване на Багряна.

80-те години на ХХ век в 
българската култура и ли-
тература. Преосмисляне 
на обществения живот и 
ролята на твореца (поета) 
в него. Дисидентски тен-
денции.

Жанр Изповедно лирическо сти-
хотворение.

Изповедно лирическо сти-
хотворение.

Лирическа поема (изпо-
ведност и философски мо-
тиви).

Централни образи Лирическият аз.
Символиката на раздвое-
нието и унищожението в 
стихотворението.

Лирическата героиня (ли-
рическият аз), въобража-
емите, символични праде-
ди.

Лирическият аз в неговия 
комплексен образ. 
Библейската символика в 
поемата.

Тематика Раздвоението. Изборът. Изборът на оттеглянето.
Проблематика Гибелното битие на раз-

двоената душа; обрече-
ното ѝ преминаване през 
света; страданието на раз-
двоения.

Бунтът на личността, ос-
ъзнала своята идентичност 
в борба със стереотипите 
на обществото.

Съдбата на поета в едно 
общество с подменени 
ценности.
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ТЕСТ КЪМ РАЗДЕЛА „ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО“

 1. На кой творчески период  на Пейо Яворов принадлежи стихотворението „Две души“ и съ-
ответно характеристиките на кое поетическо направление носи то?

 2. Посочете верния отговор.
Ангелът и демонът в „Две души“ са символи на:
А) двата типа женски присъствия в поетическия свят на Яворов
Б) живота и смъртта
В) майката и мащехата
Г) душевното раздвоение на лирическия аз

 3. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
Стихотворението „Две души“ е:
А) лирически текст за четническите подвизи на поета в Македония 
Б) модернистично стихотворение
В) изповедна творба
Г) текст за раздвоението 

 4. Кои стихове са част от „Две души“?
А) „Дълбоко в мен се утаи на болката вулкана, 
клокочи и дими – зарастват спомени и рани.“
Б) „и спасил е двама от кинжала
вятърът, следите изравнил.“ 
В) „И с болка, моя вярна спътнице, ще помня
среднощните видения пред твоята икона...“
Г) „И подир мене с пепел вятъра навсъде
следите ми засипва: кой ги знай?“

 5. Посочете верния отговор.
В стихотворението „Две души“ метафората, чрез която лирическият аз изразява състоянието си, 
е тази на:
А) вятъра    Б) пепелта
В) горенето    Г) следите

 
 6. Определете подчертаната стилистична фигура в стиха: „в гърдите ми се борят две души“.

А) олицетворение    Б) алегория
В) синекдоха    Г) метафора

 7. Защо определяме стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“ като лирическо?

 8. Посочете верния отговор.
В търсенето на своята идентичност лирическата героиня на „Потомка“ се доверява на:
А) прародителските портрети  Б) фамилната книга
В) родовата история   Г) инстинкта си

 9. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор:
„Потомка“ изразява:
А) свободомислието на авторката си
Б) бунта на жената срещу патриархалните норми
В) примирението на героинята с общоприетите норми на поведение
Г) порива на героинята да изяви истинската си природа

10. Посочете верния отговор.
В „Потомка“ Багрянината героиня утвърждава ценностите на: 
А) първичното женско начало  Б) етиката
В) патриархалното общество  Г) символистичната естетика
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11. Кои са двата ключови символа в „Потомка“?
А) бабата и дядото    Б) кръвта и земята
В) портретите и книгата   Г) кинжалът и вятърът

12. Посочете верния отговор.
Основно изразно средство във встъплението на „Потомка“ са:
А) епитетите     Б) реторичните отрицания
В) анафорите     Г) контрастите

13. Определете жанра на „Честен кръст“ от Борис Христов. 

14. Посочете верния отговор.
„Честен кръст“ съдържа:
А) равносметката на лирическия герой за отношението му към поезията
Б) възхвала на поезията
В) пародиен подход към поетическото изкуство
Г) напътствия за младите поети

15. Посочете верния отговор.
„Честен кръст“ съдържа препратки към:
А) кинозвезди, съвременници на поета Б) библейски персонажи
В) политически фигури    Г) знаменити писатели 

16. Посочете верния отговор.
В двустишието: „И затова, съдба – богиньо на живота, / сложи сега на кръст кинжала и перото“, 
кинжалът и перото са:
А) символи     Б) метафори
В) алюзии     Г) синекдохи

17. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.
В „Честен кръст“ героят:
А) таи разочарование от очакванията си към поезията
Б) поставя под въпрос основни етически ценности
В) подлага на съмнение възможността за избор
Г) е в хармония със себе си и света

18. Посочете верния отговор.
Трите текста, включени в раздела „Изборът и раздвоението“:
А) принадлежат на едно и също литературно десетилетие
Б) интерпретират по сходен начин проблема за раздвоението
В) имат различно отношение към проблема за избора
Г) представят балансирано темите за избора и раздвоението

19. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „Поетът е една оголена, подвижна рана, 
поезията е страдание и вик сред океана.“

1. „Две души“ 

Б) „Аз не живея: аз горя. Непримирими
в гърдите ми се борят две души...“

2. „Потомка“

В) „Но усещам, в мене бие древна,
скитническа, непокорна кръв.“

3. „Честен кръст“

Г) „Залязва моята звезда и в облака навлиза – 
далече са небесните неща, а земните са близо.“

20. Формулирайте тема за интерпретативно съчинение, свързана с различните разбирания 
за избора и раздвоението, като имате предвид проблематиката на изучените в този раздел 
творби (стихотворенията „Две души“ на П. Яворов и „Потомка“ на Е. Багряна и поемата 
„Честен кръст“ на Б. Христов).
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ОТГОВОРИ 

1. Примерен отговор: „Две души“ принадлежи на втория период на Пейо Яворов. Носи характерис-
тиките на символизма.

2 т.

2. Г 1 т.
3. А 1 т.
4. Г 1 т.     
5. В 1 т.      
6. В 1 т.
7. Примерен отговор: Защото изразява субективния свят на героинята, нейните емоции, мисли и пре-

живявания.
2 т.

8. Г 1 т.     
9. В 1 т.      
10. А 1 т.
11. Б 1 т.   
12. Б 1 т.   
13. Примерен отговор: Лирическа поема. 2 т.
14. А 1 т.
15. Б 1 т.   
16. А 1 т.   
17. Г 1 т.
18. В 1 т.   
19. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 3 4 т.
20. Примерен отговор: Изборът и раздвоението – проблеми на етиката и на съществуването („Две 

души“ на П. Яворов, „Потомка“ на Е. Багряна, „Честен кръст“ на Б. Христов)
5 т.   

Всичко: 30 т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

29 т. – 30 т. Отличен 6
27 т. – 28 т. Отличен 5,75
25 т. – 26 т. Отличен 5,50
23 т. – 24 т. Мн. добър 5,25
21 т. – 22 т. Мн. добър 5,00
19 т. – 20 т. Мн. добър 4,75
17 т. – 18 т. Мн. добър 4,50
15 т. – 16 т. Добър 4,25
13 т. – 14 т. Добър 4, 00
11 т. – 12 т. Добър 3,75
15 т. – 17 т. Добър 3,50
9 т. – 10 т. Среден 3,25
7 т. – 8 т. Среден 3,00
0 т. – 6 т. Слаб 2
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Тема: Класна работа. Тест за годишен преговор (уроци № 79, 80, ХXVІІ учебна седмица).

Структура на урока Класна работа – тест със структурирани и със свободни отговори.
Упражнение върху 
новопридобити знания

Разпознаване на цитати и ориентация в смисъла на творбите.
Интерпретация на ключови мотиви.
Познания за образната система на произведенията.
Тълкуване на фигури и тропи. 
Създаване на теза върху зададена тема.

Самостоятелна работа Класна работа върху теста за годишен преговор.
Ресурси Учебник.
Методология Съпоставителен анализ, синтез, писмено упражнение.



45

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
ТЕСТ

 1. Свържете буквите със съответните цифри, като имате предвид, че на една от буквите съ-
ответстват две цифри и една от цифрите съответства на две букви. Кое е общото между 
изредените текстове?
А) „Спасова могила“, „Ветрената мелница“ 1. Десетилетието, в което са написани
Б) „Потомка“, „Песента на колелетата“ 2. Авторът
В) „Колко си хубава“, „Посвещение“ 3. Препратките към християнската религия
Г) „Молитва“, „Балада за Георг Хених“ 4. Тематиката

 
 2. В кой период е публикуван текстът? Свържете правилно, като имате предвид, че броят 

букви, свързани с дадена цифра, не е еднакъв.
А) „Аз искам да те помня все така…“ 1. Първото десетилетие на ХХ в.
Б) „Песента на колелетата“ 2. 20-те години на ХХ в.
В) „Вяра“ 3. 40-те години на ХХ в.
Г) „Спасова могила“ 4. 70-те години на ХХ в.
Д) „Молитва“
Е) „Посвещение“

 
 3. В кой период е публикуван текстът? Свържете правилно, като имате предвид, че броят 

букви, свързани с дадена цифра, не е еднакъв.
А) „Ветрената мелница“ 1. Първото десетилетие на ХХ в.
Б) „Колко си хубава!...“ 2. 20-те години на ХХ в.
В) „Балада за Георг Хених“ 3. 60-те години на ХХ в.
Г) „Две души“ 4. 80-те години на ХХ в.
Д) „Потомка“
Е) „Честен кръст“  

 4. Посочете верния отговор.
В жанрово отношение „Посвещение“, „Потомка“, „Вяра“ и „Две души“ са:
А) изповедни стихотворения
Б) лирически поеми
В) балади
Г) оди

 5. В кои от текстовете разминаването между ценностите на индивида и стереотипите на об-
ществото е тематичен акцент?
А) „Две души“ и „Колко си хубава!...“
Б) „Аз искам да те помня все така…“ и „Вяра“
В) „Честен кръст“ и „Потомка“ 
Г) „Спасова могила“ и „Песента на колелетата“

 6. Коя от творбите е поема?
А) „Балада за Георг Хених“
Б) „Колко си хубава!“ 
В) „Песента на колелетата“
Г) „Честен кръст“

 7. Посочете верния отговор.
А) „Потомка“ е творба за родословното дърво на Багряна.
Б) „Песента на колелетата“ е песен.
В) „Аз искам да те помня все така…“ е елегия.
Г) „Молитва“ е канонична християнска молитва.
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 8. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „Балкански синдром“ 1. Поема
Б) „Колко си хубава!...“ 2. Комедия
В) „Спасова могила“ 3. Стихотворение
Г) „Честен кръст“ 4. Разказ

 9. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „В зори ще тръгна, ти в зори дойди
и донеси ми своя взор прощален...“ 

1. „Две души“

Б) „Не разрушавай бързо красотата си
с ревниви подозрения – прощавай ми…“

2. „Посвещение“

В) „ще пеем с тътнежния корабен глас
на морската нощ във добрия Бургас.“

3. „Аз искам да те помня все така…“

Г) „И пламва двоен пламък, дето се докосна, 
и в каменът аз чуя две сърца…“

4. „Колко си хубава!...“

Д) „аз съм само щерка твоя вярна,
моя кръвна майчице-земя.“

5. „Честен кръст“

Е) „Ала сега – довиждане, придворно суетене
и гладиаторски борби на поетическата сцена.“

6. „Потомка“

10. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „Научи ме, Господи велик,
да живея като всички хора.“

1. „Вяра“

Б) „миг след грабежа
ще бъда аз нищо.“

2. „Молитва“

В) „Всички носят по един недъг и по една надежда за 
изцеление.“

3. „Песента на колелетата“ 

Г) „– Е, надигра ме – признавам! –  рече засрамено 
противницата му и скри лицето си в ръце.“

4. „Балада за Георг Хених“

Д) „Но чешма не навсякъде можеше да се направи, 
нямаше къде. Идеше му на ум да направи някъде 
кладенец, мост на някое лошо място, хан, където 
замръкват пътници.“

5. „Ветрената мелница“

Е) „Връстниците ми, които и без това ме презираха заради 
цигулката, сега почнаха да ме презират двойно повече.“

6. „Спасова могила“

11. Свържете буквите със съответните цифри, като имате предвид, че една от цифрите отгова-
ря на две от буквите.
А) „В зори ще тръгна, ти в зори дойди“ 1. Хипербола
Б) „Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!“

2. Метафора

В) „едва деветнайсет години живял, 
а всичко опитал и всичко видял…“ 3. Паралелизъм (синтактичен)

Г) „Една лека и чудна детска усмивка бе замръзнала на устните му.“ 4. Реторично възклицание
Д) „Научи ме, Господи велик, 
да живея като всички хора.“ 5. Сравнение

Е) „Аз не живея: аз горя.“
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12. Свържете буквите със съответните цифри.
А) „Може би прабаба тъмноока / в свилени шалвари и в тюрбан / 
е избягала в среднощ дълбока / с някой чуждестранен, светъл хан“ 1. Метафора

Б) „и лист като пустиня трябва, за да пише“ 2. Контраст
В) „Аз съм бил сляп, аз съм бил глупав“ 3. Метонимия
Г) „Махалата настръхна и се настрои враждебно|“ 4. Инверсия
Д) „но нежност момчешка за мен съхранил“ 5. Сравнение

 
13. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

В тематичен план общото между „Аз искам да те помня все така…“, „Колко си хубава!...“ и „Пос-
вещение“ е:
А) любовната тематика
Б) несигурното бъдеще на любовта
В) връзката на любовта със смъртта
Г) отдадеността на лирическия аз на преживяването

14. Посочете верния отговор.
„Спасова могила“, „Молитва“ и „Вяра“:
А) имат щастлива развръзка
Б) са текстове за упованието
В) интерпретират темата за вярата в християнския Бог
Г) носят внушение за излъгана надежда

15. Посочете верния отговор.
„Ветрената мелница“, „Песента на колелетата“ и „Балада за Георг Хених“ разказват за:
А) труда като творческо отношение към света
Б) труда като страдание
В) труда като начин за препитание
Г) творчеството като бягство от труда

16. Посочете верния отговор.
В „Две души“, „Потомка“ и „Честен кръст“:
А) героите са фатално раздвоени
Б) раздвоението е път към самоосъзнаването на героите
В) героите нямат избор
Г) героите имат ясна представа за субективния си свят, независимо от раздвоенията и изборите, 
през които минават

17. Формулирайте теза на интерпретативно съчинение върху темата „Съмнението и вярата в 
елегията „Аз искам да те помня все така“, в разказа „Спасова могила“ и стихотворението 
„Молитва“.

18. Формулирайте теза на интерпретативно съчинение върху темата „Любовта и времето в 
стихотворенията „Посвещение“, „Аз искам да те помня все така“ и „Колко си хубава!“.

19. Формулирайте теза на интерпретативно съчинение върху темата „Раздвоението и равно-
сметката в „Две души“, „Песента на колелетата“ и „Честен кръст“.

20. Формулирайте теза на интерпретативно съчинение върху темата „Надеждата, изборът и 
творчеството в „Песента на колелетата“, „Ветрената мелница“, „Честен кръст“ и „Балада 
за Георг Хених“.
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ОТГОВОРИ:
 

1. А – 1, 2; Б – 1; В – 4; Г – 3 2 т.
2. А, Г – 1; Б, Д – 2; В – 3; Е – 4 3 т.
3. А, Г – 1; Б – 3; В, Е – 4; Д – 2; 3 т.
4. А 1 т.     
5. В 1 т.      
6. Г 1 т.
7. В 1 т.
8. А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1 2 т.     
9. А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 1; Д – 6; Е – 5 3 т.      
10. А – 2; Б – 1; В – 6; Г – 5; Д – 3; Е – 4 3 т.
11. А – 3; Б – 4; В – 1; Г – 2; Д – 5; Е – 2 3 т.   
12. А – 2; Б – 4; В – 1; Г – 3; Д – 5; Е – 1 3 т.   
13. В 1 т.
14. Б 1 т.
15. А 1 т.   
16. Г 1 т.   
17. (Теза) 5 т.
18. (Теза) 5 т.   

19. (Теза) 5 т.
20. (Теза) 5 т.   

Всичко: 50 т.

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

48 т. – 50 т. Отличен 6
45 т. – 47 т. Отличен 5,75
42 т. – 44 т. Отличен 5,50
39 т. – 41 т. Мн. добър 5,25
36 т. – 38 т. Мн. добър 5,00
33 т. – 35 т. Мн. добър 4,75
30 т. – 32 т. Мн. добър 4,50
27 т. – 29 т. Добър 4,25
24 т. – 26 т. Добър 4, 00
21 т. – 23 т. Добър 3,75
18 т. – 20 т. Добър 3,50
15 т. – 17 т. Среден 3,25
12 т. – 14 т. Среден 3,00
9 т. – 11 т. Среден 2,75
6 т. – 8 т. Среден 2,50
3 т. – 5 т. Слаб 2,25
0 т. – 4 т. Слаб 2
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Тема: Проблематиката на любовта – урок за годишен преговор и обобщение (урок № 82, 
XXVIII учебна седмица). 
Структура на 
урока

Годишен преговор и обобщение на раздела „Любовта“. 
1. Имена на авторите и заглавия на текстовете в хронологичен ред (историческа синхрони-
зация).
2. Жанр на творбите.
3. Исторически и социокултурен контекст на творчеството на всеки от авторите.
4. Преговор на тематиката (ключови думи).
5. Преговор на смисловите акценти в интерпретацията на темата за любовта в стихотво-
ренията „Аз искам да те помня все така…“ на Димчо Дебелянов, „Колко си хубава!...“ на 
Христо Фотев и „Посвещение“ на Петя Дубарова. 
(Систематизиране на наученото в този раздел. Таблицата в урока за годишен преговор и 
обобщение.)
6. Посланията на творбите и възгледите на учениците за любовта. Лично отношение към 
темата и индивидуална интерпретация. Излагане на позиции и аргументация.
(Сравнително разглеждане на трите текста – задача 1 (таблицата) от част I („Любовта“) 
на урока за годишен преговор и обобщение. Дискусия по въпроси 2 и 3 от същата част на 
урока.)

Затвърдяване на 
нови знания

Преговор и обобщение на наученото от раздел I („Любовта“) във фактологичен, истори-
чески, литературноисторически, теоретичен и смислово-интерпретативен план.
Систематизиране на познанията, като се следват компонентите на таблицата в урока за 
годишен преговор. 
(Дискусия, самостоятелна работа. Таблицата в урока за годишен преговор.)
Лично отношение към проблематиката. Формулиране и аргументиране на собствена теза. 
(Дискусия, аргументация, защитаване на теза – комуникативни компетентности).

Самостоятелна 
работа

Попълване на таблицата към първата част на урока за обобщение и годишен преговор 
(„Любовта“). (Урок за годишен преговор, I част.)

Ресурси Учебник.

Методология Дискусия, интерпретация, упражнения.

Тема: Проблематиката на вярата и надеждата – урок за годишен преговор и обобщение 
(урок № 85, XXIX учебна седмица). 
Структура на 
урока

Годишен преговор и обобщение на раздела „Вярата и надеждата“. 
1. Имена на авторите и заглавия на текстовете в хронологичен ред (историческа синхрони-
зация).
2. Жанр на творбите.
3. Исторически и социокултурен контекст на творчеството на всеки от авторите.
4. Преговор на тематиката (ключови думи).
5. Преговор на смисловите акценти в интерпретацията на темите за вярата и надеждата в 
разказа „Спасова могила“ на Елин Пелин и в стихотворенията „Молитва“ на Атанас Дал-
чев и „Вяра“ на Никола Вапцаров. 
(Систематизиране на наученото в този раздел. Таблицата в урока за годишен преговор и 
обобщение.)
6. Посланията на творбите и възгледите на учениците за вярата и надеждата. Лично отно-
шение към темата и индивидуална интерпретация. Излагане на позиции и аргументация.
(Сравнително разглеждане на трите текста – задача 1 (таблицата) от част II („Вярата и на-
деждата“) на урока за годишен преговор и обобщение. Дискусия по въпроси 2 и 3 от същата 
част на урока.)
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Затвърдяване на 
нови знания

Преговор и обобщение на наученото от раздел II („Вярата и надеждата“) във фактологичен, 
исторически, литературноисторически, теоретичен и смислово-интерпретативен план.
Систематизиране на познанията, като се следват компонентите на таблицата в урока за 
годишен преговор. 
(Дискусия, самостоятелна работа. Таблицата в урока за годишен преговор.)
Лично отношение към проблематиката. Формулиране и аргументиране на собствена теза. 
(Дискусия, аргументация, защитаване на теза – комуникативни компетентности).

Самостоятелна 
работа

Попълване на таблицата към втората част на урока за обобщение и годишен преговор 
(„Вярата и надеждата“). (Урок за годишен преговор, II част.)

Ресурси Учебник.
Методология Дискусия, интерпретация, упражнения.

Тема: Проблематиката на труда и творчеството – урок за годишен преговор и обобщение 
(урок № 86, XXIX учебна седмица). 
Структура на 
урока

Годишен преговор и обобщение на раздела „Трудът и творчеството“. 
1. Имена на авторите и заглавия на текстовете в хронологичен ред (историческа синхрони-
зация).
2. Жанр на творбите.
3. Исторически и социокултурен контекст на творчеството на всеки от авторите.
4. Преговор на тематиката (ключови думи).
5. Преговор на смисловите акценти в интерпретацията на темите за труда и творчеството 
в разказите „Ветрената мелница“ на Е. Пелин и „Песента на колелетата“ на Й. Йовков и в 
белетристичния текст „Балада за Георг Хених“ на В. Пасков (определян в различните си 
издания като новела, повест или роман). 
(Систематизиране на наученото в този раздел. Таблицата в урока за годишен преговор и 
обобщение.)
6. Посланията на творбите и възгледите на учениците за труда и творчеството. Лично 
отношение към темите и индивидуална интерпретация. Излагане на позиции и аргументация.
(Сравнително разглеждане на трите текста – задача 1 (таблицата) от част III („Трудът и 
творчеството“) на урока за годишен преговор и обобщение. Дискусия по въпроси 2 и 3 от 
същата част на урока.)

Затвърдяване на 
нови знания

Преговор и обобщение на наученото от раздел III („Трудът и творчеството“) във факто-
логичен, исторически, литературноисторически, теоретичен и смислово-интерпретативен 
план.
Систематизиране на познанията, като се следват компонентите на таблицата в урока за 
годишен преговор. 
(Дискусия, самостоятелна работа. Таблицата в урока за годишен преговор.)
Лично отношение към проблематиката. Формулиране и аргументиране на собствена теза. 
(Дискусия, аргументация, защитаване на теза – комуникативни компетентности).

Самостоятелна 
работа

Попълване на таблицата към третата част на урока за обобщение и годишен преговор 
(„Трудът и творчеството“). (Урок за годишен преговор, III част.)

Ресурси Учебник.
Методология Дискусия, интерпретация, упражнения.
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Тема: Проблематиката на избора и раздвоението – урок за годишен преговор и обобщение 
(урок № 88, XXX учебна седмица). 
Структура на 
урока

Годишен преговор и обобщение на раздела „Изборът и раздвоението“. 
1. Имена на авторите и заглавия на текстовете в хронологичен ред (историческа синхрони-
зация).
2. Жанр на творбите.
3. Исторически и социокултурен контекст на творчеството на всеки от авторите.
4. Преговор на тематиката (ключови думи).
5. Преговор на смисловите акценти в интерпретацията на темите за избора и раздвоението 
в стихотворенията „Две души“ на П. Яворов и „Потомка“ на Е. Багряна и в поемата „Чес-
тен кръст“ на Б. Христов. 
(Систематизиране на наученото в този раздел. Таблицата в урока за годишен преговор и 
обобщение.)
6. Посланията на творбите и възгледите на учениците за избора и раздвоението. Лично от-
ношение към темите и индивидуална интерпретация. Излагане на позиции и аргументация.
(Сравнително разглеждане на трите текста – задача 1 (таблицата) от част IV („Изборът и 
раздвоението“) на урока за годишен преговор и обобщение. Дискусия по въпроси 2 и 3 от 
същата част на урока.)

Затвърдяване на 
нови знания

Преговор и обобщение на наученото от раздел IV („Изборът и раздвоението“) във факто-
логичен, исторически, литературноисторически, теоретичен и смислово-интерпретативен 
план.
Систематизиране на познанията, като се следват компонентите на таблицата в урока за 
годишен преговор. 
(Дискусия, самостоятелна работа. Таблицата в урока за годишен преговор.)
Лично отношение към проблематиката. Формулиране и аргументиране на собствена теза. 
(Дискусия, аргументация, защитаване на теза – комуникативни компетентности).

Самостоятелна 
работа

Попълване на таблицата към четвъртата част на урока за обобщение и годишен преговор 
(„Изборът и раздвоението“). (Урок за годишен преговор, IV част.)

Ресурси Учебник.

Методология Дискусия, интерпретация, упражнения.
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