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ЗА УЧЕБНИКА И НЕГОВАТА СТРУКТУРА

Уважаеми колеги,

Настоящата книга за учителя е неразделна част от учебника по литература за 
осми клас на ИК „Анубис“. Създаден в синхрон с образователните изисквания и 
новата учебна програма по литература за осми клас, учебникът опитва да предста-
ви разнородното учебно съдържание по един достъпен, съобразен с възрастовите 
и психологическите особености на осмокласника, начин. 

Пространният хронологичен и жанрово-тематичен обхват на текстовете от Ан-
тичността, Средновековието и Ренесанса (разделите, визирани в учебната програ-
ма) поставя пред сериозно изпитание както професионализма на учителя, така и 
уменията на авторския екип на настоящия учебник по литература за осми клас на 
ИК „Анубис“. Ето защо нашата стратегия е съобразена с подход, който, от една 
страна, се стреми да облекчи изучаването на предвиденото учебно съдържание, а 
от друга – да отговаря на образователните и житейски потребности на ученика в 
осми клас. 

МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ
Учебникът съдържа урочни текстове по всяка от темите, включени в учебна-

та програма (в съответната последователност). В съответствие с образователните 
постановки (Препоръчително разпределение на часовете в компонента ЛИТЕ-
РАТУРА): видовете уроци са четири – за нови знания, за упражнения, за обобще-
ние и за преговор. 

Уроците за нови знания са озаглавени ОТ ТЕКСТА КЪМ ЗНАЧЕНИЯТА. 
Рубриките: Авторът, Произведението, Сюжетът, Жанрът, Героите, Компо-
зицията, Темите предвиждат запознаване с най-значимите факти от житейската и 
творческата биография на автора; открояване на сюжетно-композиционните особе-
ности и жанровите специфики на текста; откриване на доминиращите теми и мотиви; 
изграждане на персонажната характеристика. Рубриките История и Литература / 
География и Литература полагат изучаваното произведение в историческия и соци-
окултурния дискурс на епохата; предлагат информация за географските дадености, с 
които то е свързано. Чрез Мозайка се набавят сведения за литературни произведения 
или творби от другите изкуства с подобна (на изучаваната) тематика, както и за лите-
ратурни произведения или откъси, обогатяващи представата за изучавания материал. 
Рубриката Обичате ли рок? предлага информация за рокмузикални интерпретации 
на изучаваните произведения или на отделни техни мотиви. Урокът за нови знания е 
характерен с усвояването на преобладаващо непозната информация – за Античността 
и старогръцката митология, за Средновековието и Библията, за ренесансовата епо-
ха, за авторите, представители на съответните епохи, и техните произведения. В този 
вид урок са приложими всички методи на обучение (метод на интерпретацията, съ-
поставителен метод, историко-типологичен метод) и всички дидактически форми 
(разказ, беседа, семинар и др. ). 

Изхождайки от актуалните методически постановки, предлагаме в уроците за 
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нови знания, свързани с изучаване на същността и особеностите на епохите Ан-
тичност, Средновековие, Ренесанс, включващи съответно и специфичния (за 
всяка епоха) светоглед за литература и култура, да се прилага като доминиращ ис-
торико-типологичният метод, подпомогнат от метода на интерпретация. Тъй 
като предвидените за изучаване обекти са твърде отдалечени от настоящето както 
в хронологичен, така и в културологичен план, именно историко-типологичният 
метод дава възможност те (обектите на изучаване) да се реконструират, след 
което да се тълкуват. Методът се прилага и при запознаване с животоописанието 
на конкретния автор. В уроците на тема Античност, Старогръцка митология, 
Митът за Прометей, за Едип, Троянски митологичен цикъл, Библия – Стар за-
вет, Библия – Нов завет, Ренесанс, Литературата на Ренесанса би било удачно 
разказът на учителя да се съчетава с беседа (в зависимост от нагласите и интере-
сите на учениците дидактическата форма може да е и семинар).

В уроците за нови знания, целеполагащи разчитане/декодиране на неизучава-
ните текстове, са приложими методът на интерпретация и съпоставителният 
метод. Като най-подходящата дидактическа форма на обучение се сочи беседата.

Уроците за упражнения назовани ОТ ЗНАЧЕНИЕТО КЪМ СМИСЪЛА 
включват система от въпроси и задачи, представени в три, спираловидно органи-
зирани рубрики – от по-просто към по-сложно, от основно към вторично, от задъл-
жително към алтернативно знание. Рубриката Как съм чел? съдържа въпроси, с 
които се проверява усвояването на задължителния общообразователен минимум. 
Във Време за работа са предложени разнообразни въпроси и задачи, справянето 
с които предполага задълбочено осмисляне и трайно усвояване на проблематика-
та. Рубриката Ателие за майстори насочва към надграждане на формираните зна-
ния и умения (компетентности), както и към написването на различен тип писмени 
съчинения. В нея са включени индивидуални или групови задачи, предназнaчени 
най-вече за ученици с изявени литературни интереси. 

Урокът за упражнение предполага формиране на съответните компетентности, 
разчитайки на опорни знания. Представената методология дава възможност в сис-
темата уроци за упражнения върху текстове от античната, средновековната и за-
падноевропейската литература да се обясни и разбере смисълът и значението на 
изучаваното произведение, да се затвърдят и надградят достигнатите знания, уме-
ния и отношения. Затова и като най-подходящи литературнообразователни методи 
в уроците за упражнения се сочат методът на интерпретацията и съпоставителният 
метод, а като предпочитана дидактическа форма – беседата.  

Уроците за обобщение и преговор са замислени паралелно в текстови и табли-
чен вариант. Целта на тези уроци е да обобщят и систематизират знанията; да  
илюстрират уменията на учениците за практическо приложение на формираните 
компетентности. С оглед визираното учебно съдържание в учебната програма по 
литература за осми клас, учебникът предвижда урок за обобщение на всеки отде-
лен раздел (Античност, Средновековие, Ренесанс) и урок за годишен преговор. 

Спецификата на този вид уроци (за обобщение и преговор) предполага приложе-
нието и на трите литературнообразователни метода, като отново най-подходящата 
дидактическа форма е беседата. 
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Всички видове уроци включват приложение на интерактивни методи и техники.
Адаптирайки методическите подходи към поднесеното в учебника съдържание, 

настоящата книга за учителя предлага:
1. Годишно тематично разпределение. В графите на разпределението са 

представени учебните седмици (№ по ред), темите на урочните единици, видовете 
уроци, контекстът и дейностите за всяка урочна единица, методите и формите на 
оценяване по теми. Наред с познатите видове уроци – за нови знания, за упражне-
ние, за обобщение и преговор в разпределението присъства и часът за развитие на 
комуникативните компетентности. 

2. Инвариантни модели на планиране на урок. Иновативните теоретични 
постановки, представени в Методика на литературното образование на про-
фесор Румяна Йовева, Ш., 2008, са прагматизирани за нуждите на педагогическия 
процес в разработените: урок за нови знания на тема Особености на драма-
тичното действие в старогръцката трагедия „Антигона“ (Софокъл); урок за 
упражнение на тема Полемичното слово на Черноризец Храбър в „За буквите“ 
и урок за обобщение на тема Ренесансът – преломна епоха за човешката циви-
лизация. Трите урока разработват учебното съдържание на една тематична едини-
ца от всеки раздел (АНТИЧНОСТ, СРЕДНОВЕКОВИЕ, РЕНЕСАНС) в учебната 
програма, илюстрирайки типологията на съответния вид урок1.      

Плановете на уроците се структурират съобразно новите методически поста-
новки по следния модел:

1. Тема на урока
2. Цели на урока
3. Вид на урока
4. Методи, методически средства и похвати
5. Учебни ресурси
6. Ход на урока, включващ:
• Въвеждаща учебна ситуация
• Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание
• Заключителна учебна ситуация
7. Очаквани резултати
Аналогичен е и моделът на разработените варианти на урочни планове. 

3. Тестове. Изготвените тестови задачи и скалата за оценяване подпомагат пре-
ценката на достигнатото познавателно равнище в края на всеки раздел, както и в 
края на учебната година. 

 Пожелаваме на всички спорна работа!

1 Плановете на уроците илюстрират един (а не единствен) възможен вариант на 
планиране на урока по литература, релевантен на поднесеното учебно съдържа-
ние в настоящия учебник. Всеки учител има правото и свободата да прояви своя 
творчески професионализъм, адаптирайки предложените инвариантни модели към  
спецификата на аудиторията.  



7

 Утвърдил
 Директор: .........................................
 (име, фамилия и подпис)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (КОМПОНЕНТ „ЛИТЕРАТУРА“) 
ЗА 8. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
201.../201... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 24 часа

Упражнения У 19 часа

Преговор П 3 часа

Обобщение О 3 часа

Контролни и класни работи К 5 часа

Развиване на комуникативните компе-
тентности РКК 18 часа

Годишен хорариум: 72 часа 

Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

1 1 БЕ
2 1 БЕ РКК
3 1 Начален 

преговор по 
литература

П Познава и тълкува литературните твор-
би, включени в учебната програма за 
седми клас, в съответствие с жанровото 
им многообразие.

Беседа върху съществени
компоненти на литературните творби от учебното 
съдържание за 7. клас.
Дейности: Самонаблюдаване и наблюдаване на 
съучениците.
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи. Изразяване 
на  впечатления, чувства, настроения, мисли, по-
зиции по проблеми с помощта на различни езици

работа в час
работа по групи

4 1 Начален прего-
вор по литера-
тура

П Познава и тълкува литературните твор-
би, включени в учебната програма за 
седми клас, в съответствие с жанровото 
им многообразиe.

Беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.

тест

5 1 БЕ 
6 2 БЕ
7 2 Античност НЗ Познава значението на Античността 

като културна епоха. Различава отли-
чителни за епохата на Античността све-
тогледни идеи.

Античност Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразява впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час
работа по групи 
домашна работа

8 2 РКК
Запознаване с 
особеностите 
на есето

РКК Познава особеностите  на есето. Разказ на учителя, съчетан с беседа 
Дейности:
Изразява впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час

9 3 БЕ
10 3 БЕ РКК
11 3 Античност НЗ Опознава характерни особености на ан-

тичната литература.
Античност Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-

ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

12 3 Античност У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна комуникатив-
на задача, свързана с аргументиране на 
позиция по отличителна за епохата на 
Античността светогледна идея.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи. Изразяване 
на впечатления, чувства, настроения, мисли, пози-
ции по проблеми с помощта на вербалния език.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 
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1 1 БЕ
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им многообразие.
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тура

П Познава и тълкува литературните твор-
би, включени в учебната програма за 
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Беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.
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7 2 Античност НЗ Познава значението на Античността 

като културна епоха. Различава отли-
чителни за епохата на Античността све-
тогледни идеи.

Античност Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
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Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

12 3 Античност У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна комуникатив-
на задача, свързана с аргументиране на 
позиция по отличителна за епохата на 
Античността светогледна идея.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи. Изразяване 
на впечатления, чувства, настроения, мисли, пози-
ции по проблеми с помощта на вербалния език.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13 4 БЕ
14 4 БЕ
15 4 Старогръцка 

митология. 
Митът за Про-
метей, за Едип.

НЗ Познава значението на понятието мито-
логия. Познава съдържанието на мито-
вете за Прометей, за Едип.

митология Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

16 4 Технология за 
писане на есе. 
Критерии за 
оценяване

РКК Познава технологията за писане на есе 
и критериите за неговото оценяване.

Разказ на учителя, съчетан с беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

17 5 БЕ
18 5 БЕ РКК
19 5 Старогръцка 

митология. 
Митът за Про-
метей, за Едип.

У Подбира, извлича и обработва съобраз-
но няколко критерия информация от 
различни източници, за да изпълни са-
мостоятелно конкретна изследовател-
ска задача, свързана с интерпретации 
на митовете за Прометей и/или за Едип 
в европейското изкуство. 

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час  
работа по групи
домашна работа

20 5 Старогръцка 
митология. 
Троянски мито-
логичен цикъл

НЗ Познава значението на понятието мито-
логичен цикъл. Познава съдържанието 
на Троянския митологичен цикъл.  

митологи-
чен цикъл

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език. 

работа в час
домашна работа

21 6 БЕ 
22 6 БЕ
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13 4 БЕ
14 4 БЕ
15 4 Старогръцка 

митология. 
Митът за Про-
метей, за Едип.

НЗ Познава значението на понятието мито-
логия. Познава съдържанието на мито-
вете за Прометей, за Едип.

митология Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

16 4 Технология за 
писане на есе. 
Критерии за 
оценяване

РКК Познава технологията за писане на есе 
и критериите за неговото оценяване.

Разказ на учителя, съчетан с беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

17 5 БЕ
18 5 БЕ РКК
19 5 Старогръцка 

митология. 
Митът за Про-
метей, за Едип.

У Подбира, извлича и обработва съобраз-
но няколко критерия информация от 
различни източници, за да изпълни са-
мостоятелно конкретна изследовател-
ска задача, свързана с интерпретации 
на митовете за Прометей и/или за Едип 
в европейското изкуство. 

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час  
работа по групи
домашна работа

20 5 Старогръцка 
митология. 
Троянски мито-
логичен цикъл

НЗ Познава значението на понятието мито-
логичен цикъл. Познава съдържанието 
на Троянския митологичен цикъл.  

митологи-
чен цикъл

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език. 

работа в час
домашна работа

21 6 БЕ 
22 6 БЕ
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23 6 Старогръцка 

митология. 
Троянски мито-
логичен цикъл

У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна изследова-
телска задача, свързана с интерпрета-
ции на Троянския мтологичен цикъл в 
европейското изкуство.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

24 6 Подготовка за 
писане на есе 
на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Познава особеностите на есето. Създава 
есе по морален проблем, интерпретиран в 
изучен (откъс от) литературен текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 

25 7 БЕ 
26 7 БЕ РКК
27 7 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

НЗ Познава значението на понятието епос. епос Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

28 7 Омир „Илиа-
да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

НЗ Познава значението на понятието епи-
тет. Познава значението на понятието 
постоянен епитет. Разпознава посто-
янни епитети в изучените откъси от 
„Илиада“ и обяснява значението им за 
смисъла и въздействието на творбата. 
Познава значението на понятието срав-
нение. Познава значението на понятие-
то епическо сравнение.

епитет 
постоянен 
епитет 
сравнение 
епическо 
сравнение 

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 

29 8
30 8
31 8 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

У Познава значението на понятието епос. 
Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в изучените откъси от 
„Илиада“. Тълкува изучените откъси от 
„Илиада“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23 6 Старогръцка 

митология. 
Троянски мито-
логичен цикъл

У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна изследова-
телска задача, свързана с интерпрета-
ции на Троянския мтологичен цикъл в 
европейското изкуство.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

24 6 Подготовка за 
писане на есе 
на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Познава особеностите на есето. Създава 
есе по морален проблем, интерпретиран в 
изучен (откъс от) литературен текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 

25 7 БЕ 
26 7 БЕ РКК
27 7 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

НЗ Познава значението на понятието епос. епос Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

28 7 Омир „Илиа-
да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

НЗ Познава значението на понятието епи-
тет. Познава значението на понятието 
постоянен епитет. Разпознава посто-
янни епитети в изучените откъси от 
„Илиада“ и обяснява значението им за 
смисъла и въздействието на творбата. 
Познава значението на понятието срав-
нение. Познава значението на понятие-
то епическо сравнение.

епитет 
постоянен 
епитет 
сравнение 
епическо 
сравнение 

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 

29 8
30 8
31 8 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

У Познава значението на понятието епос. 
Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в изучените откъси от 
„Илиада“. Тълкува изучените откъси от 
„Илиада“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
32 8 РКК

Написване на 
есе на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

33 9 БЕ
34 9 БЕ РКК
35 9 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

У Познава значението на понятието епос. 
Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в изучените откъси от 
„Илиада“. Тълкува изучените откъси от 
„Илиада“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа

36 9 Сафо „Любов“ НЗ Познава значението на понятието лири-
ка. Разпознава родови характеристики 
на лириката, проявени в „Любов“ на 
Сафо. Тълкува „Любов“ на Сафо съо-
бразно родовите и/или културноисто-
рическите характеристики на творбата.

лирика Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

37 10
38 10
39 10 Сафо „Любов“   У Идентифицира и оценява специфични 

начини на въздействие в „Любов“.
Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

40 10 Редактиране на 
есе на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
32 8 РКК

Написване на 
есе на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

33 9 БЕ
34 9 БЕ РКК
35 9 Омир „Илиа-

да“ – откъси 
от I, VI, XXII, 
XXIV песен.

У Познава значението на понятието епос. 
Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в изучените откъси от 
„Илиада“. Тълкува изучените откъси от 
„Илиада“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа

36 9 Сафо „Любов“ НЗ Познава значението на понятието лири-
ка. Разпознава родови характеристики 
на лириката, проявени в „Любов“ на 
Сафо. Тълкува „Любов“ на Сафо съо-
бразно родовите и/или културноисто-
рическите характеристики на творбата.

лирика Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

37 10
38 10
39 10 Сафо „Любов“   У Идентифицира и оценява специфични 

начини на въздействие в „Любов“.
Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

40 10 Редактиране на 
есе на тема:
„Да, чуйте: 
исках, исках, и 
така сгреших!“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41 11 БЕ
42 11 БЕ РКК
43 11 Софокъл „Ан-

тигона“
НЗ Познава значението на понятието драма. 

Познава значението на понятието траге-
дия. Разпознава жанрови характеристики 
на трагедията, проявени в „Антигона“. 
Познава значението на понятието тра-
гически конфликт. Обяснява развитието 
на сюжета чрез трагическия конфликт в 
„Антигона“. Познава значението на по-
нятието трагически герой. Обяснява мо-
тивацията за действията на героите чрез 
сюжета и/или чрез трагическия конфликт 
в „Антигона“. Познава значението на по-
нятието катарзис.  Оценява завършека на 
„Антигона“ във връзка със сюжета и/или 
с катарзиса. 

драма  
трагедия 
трагически 
конфликт 
трагически 
герой 
катарзис

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

44 11 Софокъл „Ан-
тигона“ 

У Тълкува „Антигона“ съобразно жанро-
вите и/или културноисторическите ха-
рактеристики на творбата. Съпоставя с 
личния си опит интерпретирани в „Ан-
тигона“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Античността, 
и обосновава позиция по тях.

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

45 12 БЕ 
46 12 БЕ
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41 11 БЕ
42 11 БЕ РКК
43 11 Софокъл „Ан-

тигона“
НЗ Познава значението на понятието драма. 

Познава значението на понятието траге-
дия. Разпознава жанрови характеристики 
на трагедията, проявени в „Антигона“. 
Познава значението на понятието тра-
гически конфликт. Обяснява развитието 
на сюжета чрез трагическия конфликт в 
„Антигона“. Познава значението на по-
нятието трагически герой. Обяснява мо-
тивацията за действията на героите чрез 
сюжета и/или чрез трагическия конфликт 
в „Антигона“. Познава значението на по-
нятието катарзис.  Оценява завършека на 
„Антигона“ във връзка със сюжета и/или 
с катарзиса. 

драма  
трагедия 
трагически 
конфликт 
трагически 
герой 
катарзис

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

44 11 Софокъл „Ан-
тигона“ 

У Тълкува „Антигона“ съобразно жанро-
вите и/или културноисторическите ха-
рактеристики на творбата. Съпоставя с 
личния си опит интерпретирани в „Ан-
тигона“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Античността, 
и обосновава позиция по тях.

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

45 12 БЕ 
46 12 БЕ
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
47 12 Античност О Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, харак-
терни за Античността.Свързва изуче-
ните творби с имената на техните авто-
ри, с жанровете, с героите, със сюжети-
те и с мотивите им, с културната епоха 
на създаването им. Подбира, извлича и 
обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за 
да изпълни самостоятелно конкретна 
задача – изследователска, комуника-
тивна или творческа.Тълкува изучени-
те творби от Античносттасъобразно 
културноисторическите им характерис-
тики.Разпознава словесни форми, родо-
ве и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики.
Разпознава литературни похвати, тро-
пи и фигури и обяснява функциите им 
в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи

48 12 Подготовка за 
писане на есе 
на тема:
„Цар над пус-
тиня“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

49 13 БЕ РКК
50 13 БЕ Класна 

работа 1
51 13 Класна рабо-

та 1
По формàта за НВО

52 13 Средновековие НЗ Познава значението на Средновеко-
вието като културна епоха.  Различава 
отличителни за епохата на Средновеко-
вието светогледни идеи

Среднове-
ковие

Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

53 14 БЕ
54 14 БЕ
55 14  Средновеко-

вие
НЗ Познава културните особености на „ви-

зантийско-славянския“ свят.
Познава основните теми в среднове-
ковната литература. 

Среднове-
ковие

Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности: 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
47 12 Античност О Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, харак-
терни за Античността.Свързва изуче-
ните творби с имената на техните авто-
ри, с жанровете, с героите, със сюжети-
те и с мотивите им, с културната епоха 
на създаването им. Подбира, извлича и 
обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за 
да изпълни самостоятелно конкретна 
задача – изследователска, комуника-
тивна или творческа.Тълкува изучени-
те творби от Античносттасъобразно 
културноисторическите им характерис-
тики.Разпознава словесни форми, родо-
ве и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики.
Разпознава литературни похвати, тро-
пи и фигури и обяснява функциите им 
в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи

48 12 Подготовка за 
писане на есе 
на тема:
„Цар над пус-
тиня“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

49 13 БЕ РКК
50 13 БЕ Класна 

работа 1
51 13 Класна рабо-

та 1
По формàта за НВО

52 13 Средновековие НЗ Познава значението на Средновеко-
вието като културна епоха.  Различава 
отличителни за епохата на Средновеко-
вието светогледни идеи

Среднове-
ковие

Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

53 14 БЕ
54 14 БЕ
55 14  Средновеко-

вие
НЗ Познава културните особености на „ви-

зантийско-славянския“ свят.
Познава основните теми в среднове-
ковната литература. 

Среднове-
ковие

Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности: 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час



20

№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
56 14 РКК

Написване на 
есе на тема:
„Цар над пус-
тиня“

Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

57 15 БЕ
58 15 БЕ РКК
59 15 Сбит преразказ У Познава значението на Средновеко-

вието като културна епоха. Различава 
отличителни за епохата на Среднове-
ковието светогледни идеи. Познава 
културните особености на „византий-
ско-славянския“ свят.
Познава основните теми в среднове-
ковната литература.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълнява-
не на комуникативни и дидактически задачи. 
Съпоставяне и различаване на историческите и 
литературните интерпретации на светогледните 
идеи, характерни за Античността, Средновекови-
ето и съвременната епоха.

работа в час
работа по групи
домашна работа

60 15 Библия; биб-
лейски сюжети 
за грехопаде-
нието, Каин и 
Авел, за Мой-
сей; 

НЗ Познава структурата на Библията и 
значението ѝ за европейската култура. 
Познава библейските сюжети за гре-
хопадението, Каин и Авел, Мойсей. 

Библия Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности: 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

61 16 БЕ 
62 16 БЕ
63 16 Библия; биб-

лейски сюжети 
за  Исус, Бого-
родица; откъси 
от Евангелие 
от Матей и 
Евангелие от 
Йоан

НЗ Познава структурата на Библията и 
значението ѝ за европейската култура. 
Познава откъси от Евангелие от Матей 
и от Евангелие от Йоан.

Библия Разказ на учителя, съчетан с беседа. 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

64 16 Поправка и 
рдактиране на 
есе на тема: 
„Цар над пус-
тиня“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
56 14 РКК

Написване на 
есе на тема:
„Цар над пус-
тиня“

Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

57 15 БЕ
58 15 БЕ РКК
59 15 Сбит преразказ У Познава значението на Средновеко-

вието като културна епоха. Различава 
отличителни за епохата на Среднове-
ковието светогледни идеи. Познава 
културните особености на „византий-
ско-славянския“ свят.
Познава основните теми в среднове-
ковната литература.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълнява-
не на комуникативни и дидактически задачи. 
Съпоставяне и различаване на историческите и 
литературните интерпретации на светогледните 
идеи, характерни за Античността, Средновекови-
ето и съвременната епоха.

работа в час
работа по групи
домашна работа

60 15 Библия; биб-
лейски сюжети 
за грехопаде-
нието, Каин и 
Авел, за Мой-
сей; 

НЗ Познава структурата на Библията и 
значението ѝ за европейската култура. 
Познава библейските сюжети за гре-
хопадението, Каин и Авел, Мойсей. 

Библия Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности: 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

61 16 БЕ 
62 16 БЕ
63 16 Библия; биб-

лейски сюжети 
за  Исус, Бого-
родица; откъси 
от Евангелие 
от Матей и 
Евангелие от 
Йоан

НЗ Познава структурата на Библията и 
значението ѝ за европейската култура. 
Познава откъси от Евангелие от Матей 
и от Евангелие от Йоан.

Библия Разказ на учителя, съчетан с беседа. 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

64 16 Поправка и 
рдактиране на 
есе на тема: 
„Цар над пус-
тиня“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
65 17 БЕ РКК
66 17 БЕ
67 17 Библия; биб-

лейски сюжети 
за грехопаде-
нието, Каин 
и Авел, за 
Мойсей; за 
Исус, Богоро-
дица; откъси от 
Евангелие от 
Матей и Еван-
гелие от Йоан

У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна изследова-
телска задача, свързана с интерпрета-
ции на сюжетите за грехопадението, за 
Каин и Авел и/или за Мойсей, за Исус, 
за Богородица, както и на откъси от 
Евангелие от Матей и от Евангелие от 
Йоан, в европейското изкуство.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час работа по 
групи
домашна работа

68 17 Контролна 
работа 1

работа в час

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
69 18 БЕ
70 18 БЕ
71 15 „Пространно 

житие на Кон-
стантин-Ки-
рил“

НЗ Различава отличителни за епохата на 
Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „Пространно житие на Кон-
стантин-Кирил“. Тълкува „Пространно 
житие на Константин-Кирил“ съобраз-
но културноисторическите  
характеристики на творбата. Познава 
значението на понятието агиография. 
Познава значението на понятието прос-
транно житие.

житие 
(простран-
но) 
агиогра-
фия
символ  

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

72 18 Подготовка за 
написване на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

73 19 БЕ
74 19 БЕ РКК
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
65 17 БЕ РКК
66 17 БЕ
67 17 Библия; биб-

лейски сюжети 
за грехопаде-
нието, Каин 
и Авел, за 
Мойсей; за 
Исус, Богоро-
дица; откъси от 
Евангелие от 
Матей и Еван-
гелие от Йоан

У Подбира, извлича и обработва съо-
бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна изследова-
телска задача, свързана с интерпрета-
ции на сюжетите за грехопадението, за 
Каин и Авел и/или за Мойсей, за Исус, 
за Богородица, както и на откъси от 
Евангелие от Матей и от Евангелие от 
Йоан, в европейското изкуство.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

работа в час работа по 
групи
домашна работа

68 17 Контролна 
работа 1

работа в час

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
69 18 БЕ
70 18 БЕ
71 15 „Пространно 

житие на Кон-
стантин-Ки-
рил“

НЗ Различава отличителни за епохата на 
Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „Пространно житие на Кон-
стантин-Кирил“. Тълкува „Пространно 
житие на Константин-Кирил“ съобраз-
но културноисторическите  
характеристики на творбата. Познава 
значението на понятието агиография. 
Познава значението на понятието прос-
транно житие.

житие 
(простран-
но) 
агиогра-
фия
символ  

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

72 18 Подготовка за 
написване на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

73 19 БЕ
74 19 БЕ РКК
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
75 19 „Пространно 

житие на Кон-
стантин-Ки-
рил“

У Разпознава жанрови характеристики 
на пространното житие, проявени в 
„Пространно житие на Константин-
Кирил“. Тълкува „Пространно житие 
на Константин – Кирил“ съобразно 
жанровите характеристики на творба-
та. Познава значението на понятието 
символ. Разпознава символи в „Прос-
транно житие на Константин-Кирил“ и 
обяснява функциите им.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците.
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час 
работа по групи
домашна работа

76 19 „Азбучна мо-
литва“

НЗ Различава отличителни за епохата на 
Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „Азбучна молитва“. Тълку-
ва „Азбучна молитва“ съобразно кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата. Познава значението на поня-
тието акростих.

акростих Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

77 20 БЕ
78 20 БЕ
79 20 „Азбучна 

молитва“
У Разпознава акростиха в „Азбучна 

молитва“ и обяснява функциите му. 
Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „Азбучна мо-
литва“.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час 
работа по групи
домашна работа

80 20 Написване на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

81 21 БЕ
82 21 БЕ РКК
83 21 „За буквите“ НЗ Различава отличителни за епохата на 

Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „За буквите“. Тълкува „За 
буквите“ съобразно културноистори-
ческите характеристики на творбата. 
Познава значението на понятието по-
лемично слово. Познава значението на 
понятието апология. 

полемично 
слово
апология

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
75 19 „Пространно 

житие на Кон-
стантин-Ки-
рил“

У Разпознава жанрови характеристики 
на пространното житие, проявени в 
„Пространно житие на Константин-
Кирил“. Тълкува „Пространно житие 
на Константин – Кирил“ съобразно 
жанровите характеристики на творба-
та. Познава значението на понятието 
символ. Разпознава символи в „Прос-
транно житие на Константин-Кирил“ и 
обяснява функциите им.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците.
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час 
работа по групи
домашна работа

76 19 „Азбучна мо-
литва“

НЗ Различава отличителни за епохата на 
Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „Азбучна молитва“. Тълку-
ва „Азбучна молитва“ съобразно кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата. Познава значението на поня-
тието акростих.

акростих Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

77 20 БЕ
78 20 БЕ
79 20 „Азбучна 

молитва“
У Разпознава акростиха в „Азбучна 

молитва“ и обяснява функциите му. 
Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „Азбучна мо-
литва“.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час 
работа по групи
домашна работа

80 20 Написване на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

81 21 БЕ
82 21 БЕ РКК
83 21 „За буквите“ НЗ Различава отличителни за епохата на 

Средновековието светогледни идеи, 
проявени в „За буквите“. Тълкува „За 
буквите“ съобразно културноистори-
ческите характеристики на творбата. 
Познава значението на понятието по-
лемично слово. Познава значението на 
понятието апология. 

полемично 
слово
апология

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
84 21 „За буквите“ У Разпознава жанрови характеристики 

на полемичното слово и на апологията, 
проявени в „За буквите“. Тълкува „За 
буквите“ съобразно жанровите харак-
теристики на творбата. Съпоставя с 
личния си опит интерпретирани в „За 
буквите“ ценности и норми, проблеми 
и конфликти, характерни за Среднове-
ковието, и обосновава позиция по тях. 
Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „За буквите“.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час
работа по групи 
домашна работа

85 22 БЕ
86 22 БЕ
87 22 Средновековие

(Обобщение 2)
O Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, ха-
рактерни за Средновековието. Свързва 
изучените творби с имената на техните 
автори, с жанровете, с героите, със сю-
жетите и с мотивите им, с културната 
епоха на създаването им. Подбира, из-
влича и обработва съобразно няколко 
критерия информация от различни из-
точници, за да изпълни самостоятелно 
конкретна задача – изследователска, 
комуникативна или творческа. Тълкува 
изучените творби от Средновековието 
съобразно културноисторическите им 
характеристики. Разпознава словесни 
форми, родове и жанрове на литера-
турата. Тълкува изучените творби съ-
образно родовите и/или жанровите им 
характеристики. Разпознава литератур-
ни похвати, тропи и фигури и обяснява 
функциите им в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа

88 22 Поправка и 
редактиране на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния  език.

работа в час



27

№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
84 21 „За буквите“ У Разпознава жанрови характеристики 

на полемичното слово и на апологията, 
проявени в „За буквите“. Тълкува „За 
буквите“ съобразно жанровите харак-
теристики на творбата. Съпоставя с 
личния си опит интерпретирани в „За 
буквите“ ценности и норми, проблеми 
и конфликти, характерни за Среднове-
ковието, и обосновава позиция по тях. 
Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „За буквите“.

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.   

работа в час
работа по групи 
домашна работа

85 22 БЕ
86 22 БЕ
87 22 Средновековие

(Обобщение 2)
O Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, ха-
рактерни за Средновековието. Свързва 
изучените творби с имената на техните 
автори, с жанровете, с героите, със сю-
жетите и с мотивите им, с културната 
епоха на създаването им. Подбира, из-
влича и обработва съобразно няколко 
критерия информация от различни из-
точници, за да изпълни самостоятелно 
конкретна задача – изследователска, 
комуникативна или творческа. Тълкува 
изучените творби от Средновековието 
съобразно културноисторическите им 
характеристики. Разпознава словесни 
форми, родове и жанрове на литера-
турата. Тълкува изучените творби съ-
образно родовите и/или жанровите им 
характеристики. Разпознава литератур-
ни похвати, тропи и фигури и обяснява 
функциите им в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа

88 22 Поправка и 
редактиране на 
есе на тема:
„В началото бе 
словото…“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния  език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
89 23 БЕ
90 23 БЕ РКК
91 23 Контролна 

работа №2
работа в час

92 23 Ренесанс НЗ Познава значението на Ренесанса като 
културна епоха. 
Различава отличителни за епохата на 
Ренесанса светогледни идеи.

Ренесанс Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

93 24 БЕ
94 24 БЕ
95 24 Ренесанс НЗ Опознава характерни особености на 

литература та на Ренесанса.
Ренесанс Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-

ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

96 24 Подготовка за 
написване на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

97 25 БЕ
98 25 БЕ РКК
99 25 Ренесанс У Познава значението на Ренесанса като 

културна епоха. 
Различава отличителни за епохата на 
Ренесанса светогледни идеи. Опознава 
характерни особености на литература 
та на Ренесанса.

Беседа
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа. 
Използване на мултимедия за представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна задача – из-
следователска, комуникативна или творческа. Съ-
поставяне и различаване на светогледните идеи, 
характерни за Средновековието и Ренесанса. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици – вербален, визуален (в т.ч. и изобра-
зителен), музикален.  

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
89 23 БЕ
90 23 БЕ РКК
91 23 Контролна 

работа №2
работа в час

92 23 Ренесанс НЗ Познава значението на Ренесанса като 
културна епоха. 
Различава отличителни за епохата на 
Ренесанса светогледни идеи.

Ренесанс Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

93 24 БЕ
94 24 БЕ
95 24 Ренесанс НЗ Опознава характерни особености на 

литература та на Ренесанса.
Ренесанс Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-

ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

96 24 Подготовка за 
написване на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

97 25 БЕ
98 25 БЕ РКК
99 25 Ренесанс У Познава значението на Ренесанса като 

културна епоха. 
Различава отличителни за епохата на 
Ренесанса светогледни идеи. Опознава 
характерни особености на литература 
та на Ренесанса.

Беседа
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа. 
Използване на мултимедия за представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна задача – из-
следователска, комуникативна или творческа. Съ-
поставяне и различаване на светогледните идеи, 
характерни за Средновековието и Ренесанса. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици – вербален, визуален (в т.ч. и изобра-
зителен), музикален.  

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
100 26 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

НЗ Тълкува новелата „Притчата за трите 
пръстена“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

новела Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

101 26
102 26
103 26 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

НЗ Тълкува новелата „Притчата за трите 
пръстена“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

104 26 Написване на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

105 27 БЕ
106 27 БЕ РКК
107 27 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

У Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „Притчата за 
трите пръстена“.

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език. Самонаблюдаване и наблюдаване на 
съучениците.
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи. Съпоста-
вяне на изучените в часовете по литература тек-
стове с текстове, изучени в часовете по чужд език, 
въз основа на обща принадлежност към културна 
епоха или жанр.

работа в час
работа по групи
домашна работа

108 27 Из „Дон Ки-
хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

НЗ Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в романа „Дон Кихот“. 
Познава значението на понятието ро-
ман. Разпознава жанрови характерис-
тики на романа, проявени в „Дон Ки-
хот“. Познава значението на понятието 
пародия.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час



31

№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
100 26 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

НЗ Тълкува новелата „Притчата за трите 
пръстена“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

новела Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

101 26
102 26
103 26 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

НЗ Тълкува новелата „Притчата за трите 
пръстена“ съобразно жанровите и/или 
културноисторическите характеристи-
ки на творбата.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

104 26 Написване на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

105 27 БЕ
106 27 БЕ РКК
107 27 Из „Дека-

мерон“ (Дж. 
Бокачо): Ден 
първи, Новела 
трета – „Прит-
чата за трите 
пръстена“

У Идентифицира и оценява специфични 
начини на въздействие в „Притчата за 
трите пръстена“.

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език. Самонаблюдаване и наблюдаване на 
съучениците.
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи. Съпоста-
вяне на изучените в часовете по литература тек-
стове с текстове, изучени в часовете по чужд език, 
въз основа на обща принадлежност към културна 
епоха или жанр.

работа в час
работа по групи
домашна работа

108 27 Из „Дон Ки-
хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

НЗ Разпознава родови характеристики на 
епоса, проявени в романа „Дон Кихот“. 
Познава значението на понятието ро-
ман. Разпознава жанрови характерис-
тики на романа, проявени в „Дон Ки-
хот“. Познава значението на понятието 
пародия.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
109 28 БЕ
110 28 БЕ
111 28 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

НЗ Тълкува изучените откъси от „Дон Ки-
хот“ съобразно жанровите и/или кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата.

роман  
пародия  

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

112 28 Поправка и 
редактиране на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния  език.

работа в час

113 29 БЕ
114 29 БЕ РКК
115 29 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

У Разпознава пародията в изучените от-
къси от „Дон Кихот“ и обяснява функ-
циите ѝ. Съпоставя с личния си опит 
интерпретирани в откъсите от „Дон 
Кихот“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Ренесанса, и 
обосновава позиция по тях.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникатив-
на или творческа. Използване на мултимедия за 
представяне на продукти от изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа. 

работа в час 
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
109 28 БЕ
110 28 БЕ
111 28 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

НЗ Тълкува изучените откъси от „Дон Ки-
хот“ съобразно жанровите и/или кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата.

роман  
пародия  

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

112 28 Поправка и 
редактиране на 
есе на тема:
„Познанието 
– светлина и 
грях“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния  език.

работа в час

113 29 БЕ
114 29 БЕ РКК
115 29 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

У Разпознава пародията в изучените от-
къси от „Дон Кихот“ и обяснява функ-
циите ѝ. Съпоставя с личния си опит 
интерпретирани в откъсите от „Дон 
Кихот“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Ренесанса, и 
обосновава позиция по тях.

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици. Използване на книги от електронни 
библиотеки и на други електронно базирани ин-
формационни източници за изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникатив-
на или творческа. Използване на мултимедия за 
представяне на продукти от изпълнение на кон-
кретна задача – изследователска, комуникативна 
или творческа. 

работа в час 
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
116 29 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

У Разпознава пародията в изучените от-
къси от „Дон Кихот“ и обяснява функ-
циите ѝ. Съпоставя с личния си опит 
интерпретирани в откъсите от „Дон 
Кихот“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Ренесанса, и 
обосновава позиция по тях.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.  
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

117 30 БЕ
118 30 Класна работа 

№ 2
119 30 Класна работа 

№ 2
По формàта за НВО

120 30 Подготовка 
за писане на 
есе на тема: 
„Животът без 
„вятърни мел-
ници“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

121 31 БЕ 
122 31 БЕ РКК
123 31 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
НЗ Разпознава жанрови характеристики 

на трагедията, проявени в „Хамлет“. 
Обяснява развитието на сюжета чрез 
трагическия конфликт в „Хамлет“.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

124 31 „Хамлет“ (У. 
Шекспир) 

НЗ Обяснява мотивацията за действията на 
героите чрез сюжета и/или трагическия 
конфликт в „Хамлет“. Тълкува „Хам-
лет“ съобразно жанровите и/или кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
116 29 Из „Дон Ки-

хот“ (М. де 
Сервантес) – 1. 
и 8. глава

У Разпознава пародията в изучените от-
къси от „Дон Кихот“ и обяснява функ-
циите ѝ. Съпоставя с личния си опит 
интерпретирани в откъсите от „Дон 
Кихот“ ценности и норми, проблеми и 
конфликти, характерни за Ренесанса, и 
обосновава позиция по тях.

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.  
Използване на мултимедия за представяне на про-
дукти от изпълнение на конкретна задача – изсле-
дователска, комуникативна или творческа.

117 30 БЕ
118 30 Класна работа 

№ 2
119 30 Класна работа 

№ 2
По формàта за НВО

120 30 Подготовка 
за писане на 
есе на тема: 
„Животът без 
„вятърни мел-
ници“

РКК Познава особеностите на есето. Създа-
ва есе по морален проблем, интерпре-
тиран в изучен (откъс от) литературен 
текст.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

121 31 БЕ 
122 31 БЕ РКК
123 31 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
НЗ Разпознава жанрови характеристики 

на трагедията, проявени в „Хамлет“. 
Обяснява развитието на сюжета чрез 
трагическия конфликт в „Хамлет“.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

124 31 „Хамлет“ (У. 
Шекспир) 

НЗ Обяснява мотивацията за действията на 
героите чрез сюжета и/или трагическия 
конфликт в „Хамлет“. Тълкува „Хам-
лет“ съобразно жанровите и/или кул-
турноисторическите характеристики на 
творбата.

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
125 32 БЕ
126 32 БЕ
127 32 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
У Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в „Хамлет“ ценности и норми, 
проблеми и конфликти, характерни за 
Ренесанса, и обосновава позиция по 
тях.

Беседа
Дейности:
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

128 32 Написване на 
есе на тема: 
„Животът без  
„вятърни мел-
ници““

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

129 33 БЕ
130 33 БЕ РКК
131 33 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
У Подбира, извлича и обработва съо-

бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна творческа 
задача, свързана с драматизацията на 
„Хамлет“.

Беседа
Дейности:
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

132 33 Сонет 91 
(„Един се хва-
ли с ловкост 
и успехи...“), 
Сонет 130 
(„Очите ѝ не са 
звезди...“) (У. 
Шекспир)

НЗ Познава значението на понятието со-
нет. Разпознава жанрови характеристи-
ки на сонета, проявени в творби на У. 
Шекспир.

сонет Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

133 34 БЕ
134 34 БЕ
135 34 Сонет 91 

(„Един се хва-
ли с ловкост 
и успехи...“), 
Сонет 130 
(„Очите ѝ не са 
звезди...“) (У. 
Шекспир)

У Тълкува сонети на У. Шекспир съо-
бразно жанровите и/или културноисто-
рическите му характеристики. Иденти-
фицира и оценява специфични начини 
на въздействие в сонетите на У. Шекс-
пир.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
125 32 БЕ
126 32 БЕ
127 32 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
У Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в „Хамлет“ ценности и норми, 
проблеми и конфликти, характерни за 
Ренесанса, и обосновава позиция по 
тях.

Беседа
Дейности:
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.

работа в час
работа по групи
домашна работа

128 32 Написване на 
есе на тема: 
„Животът без  
„вятърни мел-
ници““

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст. Спазва книжовните ези-
кови правила. Анализира и критично 
оценява свои и чужди есета по морален 
проблем.

Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

129 33 БЕ
130 33 БЕ РКК
131 33 „Хамлет“ (У. 

Шекспир) 
У Подбира, извлича и обработва съо-

бразно няколко критерия информация 
от различни източници, за да изпълни 
самостоятелно конкретна творческа 
задача, свързана с драматизацията на 
„Хамлет“.

Беседа
Дейности:
Упражняване  на самоконтрол при изпълняване 
на комуникативни и дидактически задачи.  
Използване на книги от електронни библиотеки 
и на други електронно базирани информационни 
източници за изпълнение на конкретна задача – 
изследователска, комуникативна или творческа.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

132 33 Сонет 91 
(„Един се хва-
ли с ловкост 
и успехи...“), 
Сонет 130 
(„Очите ѝ не са 
звезди...“) (У. 
Шекспир)

НЗ Познава значението на понятието со-
нет. Разпознава жанрови характеристи-
ки на сонета, проявени в творби на У. 
Шекспир.

сонет Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основ-
ните компоненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

133 34 БЕ
134 34 БЕ
135 34 Сонет 91 

(„Един се хва-
ли с ловкост 
и успехи...“), 
Сонет 130 
(„Очите ѝ не са 
звезди...“) (У. 
Шекспир)

У Тълкува сонети на У. Шекспир съо-
бразно жанровите и/или културноисто-
рическите му характеристики. Иденти-
фицира и оценява специфични начини 
на въздействие в сонетите на У. Шекс-
пир.

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците. 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час 
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
136 34 Редактиране 

на есе на тема: 
„Животът без  
„вятърни мел-
ници“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

137 35 БЕ
138 35 БЕ РКК
139 35 Ренесанс

(Обобщение 3)
О Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, харак-
терни за Ренесанса. Свързва изучените 
творби с имената на техните автори, с 
жанровете, с героите, със сюжетите и 
с мотивите им, с културната епоха на 
създаването им. Подбира, извлича и 
обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за 
да изпълни самостоятелно конкретна 
задача – изследователска, комуника-
тивна или творческа. Тълкува изучени-
те творби от Ренесанса съобразно кул-
турноисторическите им характеристи-
ки. Разпознава словесни форми, родове 
и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики.
Разпознава литературни похвати, тро-
пи и фигури и обяснява функциите им 
в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
136 34 Редактиране 

на есе на тема: 
„Животът без  
„вятърни мел-
ници“

РКК Спазва книжовните езикови правила. 
Анализира и критично оценява свои и 
чужди есета по морален проблем.

Беседа
Самостоятелна работа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците; 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на вер-
балния език.

работа в час

137 35 БЕ
138 35 БЕ РКК
139 35 Ренесанс

(Обобщение 3)
О Съпоставя с личния си опит интерпре-

тирани в изучените текстове ценности 
и норми, проблеми и конфликти, харак-
терни за Ренесанса. Свързва изучените 
творби с имената на техните автори, с 
жанровете, с героите, със сюжетите и 
с мотивите им, с културната епоха на 
създаването им. Подбира, извлича и 
обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за 
да изпълни самостоятелно конкретна 
задача – изследователска, комуника-
тивна или творческа. Тълкува изучени-
те творби от Ренесанса съобразно кул-
турноисторическите им характеристи-
ки. Разпознава словесни форми, родове 
и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики.
Разпознава литературни похвати, тро-
пи и фигури и обяснява функциите им 
в изучените творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
140 35 Годишен пре-

говор
П Различава светогледни идеи, характер-

ни за Античността, Средновековието и 
Ренесанса, и обяснява прилики и раз-
лики помежду им в контекста на кул-
турната динамика. Съпоставя с личния 
си опит интерпретирани в изучените 
текстове ценности и норми, проблеми 
и конфликти, характерни за Антич-
ността, Средновековието и Ренесанса, 
и обосновава позиция по тях. Свързва 
изучените творби с имената на техни-
те автори, с жанровете, с героите, със 
сюжетите и с мотивите им, с култур-
ната епоха на създаването им. Иденти-
фицира и оценява специфични начини 
на въздействие в изучените творби от 
Античността, Средновековието и Рене-
санса. Подбира, извлича и обработва 
съобразно няколко критерия информа-
ция от различни източници, за да из-
пълни самостоятелно конкретна задача 
– изследователска, комуникативна или 
творческа. Тълкува изучените творби 
от Античността, Средновековието и 
Ренесанса съобразно културноистори-
ческите им характеристики.    
Разпознава словесни форми, родове 
и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики. 
Идентифицира и тълкува интерпрета-
ции на едни и същи мотиви и/или устой-
чиви сюжети в изучените творби от 
различни културни епохи. Разпознава 
литературни похвати, тропи и фигури 
и обяснява функциите им в изучените 
творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи

141 36 БЕ
142 36 БЕ
143 36 Контролна 

работа 3
144 36 „Да бъдем или 

не – това се 
пита“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст, с определена комуника-
тивна цел. Спазва книжовните езикови 
правила. Анализира и критично оценя-
ва свои и чужди есета по морален про-
блем според осъществяването на кому-
никативните им цели. 

Беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
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№
по
ред

Учеб-
на сед-
мица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица 

за

Компетентности
като очаквани резултати

от обучението
Нови  

понятия
Контекст и дейности  

за всяка урочна единица
Методи и форми 

на оценяване  
по теми и/или раздели

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
140 35 Годишен пре-

говор
П Различава светогледни идеи, характер-

ни за Античността, Средновековието и 
Ренесанса, и обяснява прилики и раз-
лики помежду им в контекста на кул-
турната динамика. Съпоставя с личния 
си опит интерпретирани в изучените 
текстове ценности и норми, проблеми 
и конфликти, характерни за Антич-
ността, Средновековието и Ренесанса, 
и обосновава позиция по тях. Свързва 
изучените творби с имената на техни-
те автори, с жанровете, с героите, със 
сюжетите и с мотивите им, с култур-
ната епоха на създаването им. Иденти-
фицира и оценява специфични начини 
на въздействие в изучените творби от 
Античността, Средновековието и Рене-
санса. Подбира, извлича и обработва 
съобразно няколко критерия информа-
ция от различни източници, за да из-
пълни самостоятелно конкретна задача 
– изследователска, комуникативна или 
творческа. Тълкува изучените творби 
от Античността, Средновековието и 
Ренесанса съобразно културноистори-
ческите им характеристики.    
Разпознава словесни форми, родове 
и жанрове на литературата. Тълкува 
изучените творби съобразно родовите 
и/или жанровите им характеристики. 
Идентифицира и тълкува интерпрета-
ции на едни и същи мотиви и/или устой-
чиви сюжети в изучените творби от 
различни културни епохи. Разпознава 
литературни похвати, тропи и фигури 
и обяснява функциите им в изучените 
творби.

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.

работа в час
работа по групи

141 36 БЕ
142 36 БЕ
143 36 Контролна 

работа 3
144 36 „Да бъдем или 

не – това се 
пита“

РКК Създава есе по морален проблем, ин-
терпретиран в изучен (откъс от) лите-
ратурен текст, с определена комуника-
тивна цел. Спазва книжовните езикови 
правила. Анализира и критично оценя-
ва свои и чужди есета по морален про-
блем според осъществяването на кому-
никативните им цели. 

Беседа
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
комуникативни и дидактически задачи.  
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по проблеми с помощта на раз-
лични езици.
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ВАРИАНТИ НА УРОЧНИ ПЛАНОВЕ

Модел на урочен план  
за нови знания
Урокът Особености на драматичното действие в старогръцката траге-

дия „Антигона“ (Софокъл) е включен в цикъла уроци от раздела Античност. 
Чрез този урок се въвеждат изначалните представи за възникването и развитието 
на старогръцката трагедия; откроява се ролята на нейните най-значими предста-
вители – Есхил, Софокъл и Еврипид – за културното развитие на човешката циви-
лизация. Учениците се запознават (най-общо) с биографията на класика Софокъл, 
изтъкват се неговите заслуги за развитието на старогръцкия театър. Адекватната 
комуникация с текста изисква представяне на литературния и историческия дис-
курс на епохата, в която живее и твори Софокъл – класическия период на ста-
рогръцката литература (между 500 и 400 г. пр.Хр.),  в който тя бележи върхови 
достижения в своето развитие. Тъй като това е първият урок върху драматическия 
жанр (а и принципно един от малкото уроци върху жанра за целия литературноо-
бразователен процес), от изключително значение е усвояването на жанровите спе-
цифики, осмислянето на ключови понятия като драма,  трагедия, трагически 
конфликт, трагически герой, катарзис и др. В хода на беседата се изясняват 
композиционните особености, темите и мотивите, изграждат се характеристиките 
на персонажите.

  
Тема на урока: 
Особености на драматичното действие в старогръцката 
трагедия „Антигона“
(Софокъл)

Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):
А) Възпитателни:
Да се формират социокултурни компетентности чрез:
• съпоставка на личния опит с интерпретираните в трагедията „Антигона“ цен-

ности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Античността 
Б) Образователни: 
Да се формират литературни компетентности чрез:
• запознаване със същността и спецификите на следните понятия:
 драма  
 трагедия 
 трагически конфликт 
 трагически герой 
 катарзис
• запознаване с жанровите характеристики на трагедията, проявени в „Антигона“
• запознаване с ролята на трагическия конфликт за развитието на сюжета в тра-

гедията „Антигона“
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• запознаване с мотивацията за действията на героите чрез сюжета и/или чрез 
трагическия конфликт в трагедията „Антигона“ 

• изясняване обвързаността на завършека на трагедията „Антигона“ със сюжета 
и/или с катарзиса

В) Развиващи: 
Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез: 
• развиване на читателския/зрителския опит
• развиване на критичното мислене, включващо:
– самостоятелно извличане на информация от текста 
– разбиране, осмисляне и тълкуване на извлечената информация 
– самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на античната 

драма и творческото дело на Софокъл за културното развитие на човечеството

Вид на урока – урок за нови знания

Методи, дидактически средства и похвати:
Метод на интерпретацията, подпомогнат от историко-типологичния метод; бе-

седа, разказ на учителя, самостоятелна работа с текста; работа по групи, интерак-
тивни методи и техники.

Учебни ресурси: 
1. Учебник по литература за осми клас, ИК „Анубис“, С., 2017.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.

Ход на урока: 

1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин.):
Актуализация на опорни знания: 
Тя се постига с въпроси и задачи от типа: Кои театрални постановки сте посе-

щавали? С какво те са по-различни от филмовите екранизации? Какво според вас 
е необходимо, за да бъде представена една театрална постановка? А дали е имало 
театър в Античността? 

2. Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин.): 
Въпреки че учениците имат като предварителна задача да се запознаят самостоя-

телно с текста на трагедията, преди да започне с изложението на урочното съдър-
жание, учителят би могъл (с цел провокиране на учениковия интерес) да възложи 
четене по роли на част от произведението. Непознатите думи, както и думи, за-
трудняващи разбирането и осмислянето на произведението (ако учениците споде-
лят, че има такива), се обясняват и записват на дъската (респективно в тетрадката 
на ученика).

Следва разказ/ минилекция на учителя, в която запознава учениците с част от  
урочното съдържание; по-кратките абзаци (АВТОРЪТ, ЛИТЕРАТУРА И ИСТО-
РИЯ, КОМПОЗИЦИЯТА) се четат от учениците. Паралелно с това беседват, като 
разказаното/прочетеното подлежи на коментар (учениците ползват текста). 
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Беседа: 
• Учител: Защо наричат Софокъл класик на старогръцката трагедия 
• Предполагаемият отговор включва биографичните сведения за старогръцкия 

класик; логично е още тук да се отбележи фактът, че самият Софокъл печели първо 
място на драматичните състезания 18 пъти, при това неколкократно в конкурен-
ция с Есхил, признат както от съвременниците, така и от по-късните времена като 
„баща на трагедията“. 

• Учител: Посочете отличителните особености на времето, в което живее Софокъл. 
• Предполагаем отговор: Софокъл живее през класическия период на старо-

гръцката литература – между 500 и 400 г. пр.Хр., когато тя достига връх в своето 
развитие. За Древна Гърция това е време на сериозни изпитания. Първата част от 
века минава под знака на Гръко-персийските войни, които завършват с победа на 
гърците, но с цената на големи жертви. Осъществяват се и значителни промени в 
обществения живот, които определят своеобразието на атинската култура. Отли-
чителна особеност на тази култура е огромната роля, която играе в нея театърът.

• Учител: Какво представляват Дионисовите празненства, в основата на кое из-
куство застават ритуалите, свързани с тях? 

• Предполагаем отговор: Празненствата, посветени на бог Дионис (бога на ви-
ното и на опиянението), наричани Големи дионисии и Малки дионисии, съдържат 
ритуали, свързани с плодородието. От тези ритуали произлиза драматичното изку-
ство, те застават в основата на театралните представления, възникнали като част 
от култа към бог Дионис. Постепенно се оформили отделните драматични жанро-
ве – трагедията и комедията. Театралните представления били общодържавни и в 
провеждането им участвали всички граждани. Те включвали и състезания между 
драматурзи. Това обстоятелство дава един от основните импулси за мощното раз-
витие на драмата, присъщо на епохата, в която творят тримата най-значителни 
трагически поети на Античността – Есхил, Софокъл и Еврипид.

• Учител: Каква е оценката на изследователите за трагедията „Антигона“?
• Предполагаем отговор: Според изследователите трагедията „Антигона“ е все-

признат шедьовър на европейската литературна и театрална традиция. 
• Учител: Да си припомним Тиванския митологичен цикъл – кой е Едип; каква 

е съдбата му; какво се случва със семейството му, с децата му; какъв е краят на 
историята; защо Едип и неговото семейство имат такава съдба? 

• Предполагаемият отговор включва репродуциране на знанията за драматич-
ната история на Едип цар и неговото семейство (позната от урока за Тиванския 
митологичен цикъл).

• Учител: Какво се случва в трагедията „Антигона“, кой момент от историята на 
Едиповия род пресъздава произведението на Софокъл? 

• Предполагаемият отговор включва представяне на сюжета на трагедията. 
• Следва разказ на учителя, в който се изясняват общите жанрови характеристи-

ки на драмата (действие, реплики на героите – диалог/монолог, конфликт) и се 
открояват спецификите на трагедията като драматичен жанр (изясняват се терми-
ните трагически конфликт, трагически герой, катарзис). 

Следва беседа, в която жанровите специфики се търсят в изучавания текст. 
• Учител: Защо изследователите твърдят, че в „Антигона“ са налице всички жа-

нрови характеристики на трагедията?



45

• Предполагаем отговор 1: Защото в трагедията е налице трагическият 
конфликт – в него се сблъскват подчинение и съпротива, силата на властта и 
непреклонността на индивидуалната воля, правото на държавата и правото на 
отделната личност. 

• Предполагаем отговор 2: От този основен конфликт произтичат още серия не-
преодолими конфликти, изразени чрез противопоставянето на основните трагически 
герои –  противопоставени са човешките и божествените закони, писаните закони на 
обществото и неписаните повели на рода, преборват се омразата и любовта. 

• Предполагаем отговор 3: Финалът на трагедията предизвиква катарзис с ги-
белта на Антигона, Хемон и Евридика, но и с краха на самоуверения Креон и 
закъснялото му разкаяние.

• Учител: С какво Антигона е различна от останалите герои в трагедията? 
• Предполагаем отговор: Антигона е главен герой на трагедията, участник в ос-

новния трагически конфликт. Най-характерна за нея е непреклонността на волята 
ѝ да отстоява своите морални принципи. На заповедта на царя да бъде оставено 
непогребано тялото на Полиник тя противопоставя решимостта си да спази непи-
саните закони на родовата традиция. Ако за Креон Полиник е враг, за Антигона 
той е преди всичко брат, но неин дълг е да го погребе дори и само защото той е 
човек, а на хората се полага да бъдат погребани. За Креон решаващ е аргументът 
на силата, на властта и на омразата. Антигона обаче служи на моралния дълг и на 
предписанията на сърцето си, изпълнено с любов. 

• Учител: А на какъв принцип са изградени образите на останалите герои? 
• Предполагаем отговор 1: Софокъл е изградил цялата трагедия на принципа 

на противопоставянето между отделните герои. Контрастно са представени двете 
сестри – кротката, неуверена, изпълнена с готовност за подчинение и компромиси 
Исмена е антипод на твърдата и непреклонна Антигона. 

• Предполагаем отговор 2: В непреодолим конфликт са поставени Креон и сина 
му Хемон, чиято любима царят изпраща на смърт. Хемон осъжда арогантността и 
претенцията за непогрешимост на царя, докато Креон обвинява сина си в липса на 
характер и правилна преценка. Упорствайки в правото си да заповядва и наказва, 
Креон причинява смъртта не само на Антигона, но и на сина и на съпругата си. 

• Предполагаем отговор 3:  На принципа на контраста са представени и обра-
зите на Креон и Тирезий – на сляпата самоувереност на властника е противопос-
тавена всепроникващата мъдрост на прорицателя. По типична за Софокъл ирония 
лишеният от зрение Тирезий вижда по-ясно и вярно от зрящия Креон.  

• Учител: От какви части се състои старогръцката трагедия?
• Предполагаем отговор: Старогръцката трагедия „Антигона“ се състои от два 

основни вида части – епизодии (същинското действие, изразено чрез диалози и мо-
нолози) и стазими (репликите на хора). Редуването на епизодии и стазими оформя 
сравнително слабо обособените отделни действия на трагедията. 

• Учител: Кой е двигателят на действието в трагедията? 
• Предполагаем отговор:  Основен двигател на действието в трагедията е тра-

гическият конфликт, който е с решаваща роля в изграждането на творбата. Кон-
фликтът е откроен допълнително и чрез съпоставката между отделните герои на 
принципа на контраста.  

• Учител: Посочете доминиращите теми и мотиви в произведението. 
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• Предполагаем отговор 1: Най-ярко проявена в „Антигона“ е темата за граж-
данското неподчинение, за правото на индивида да отхвърли посегателството на 
обществения интерес върху личната  свобода и да изпълни собствения си дълг. 
Така трябва да бъде разбирана репликата на Антигона към Исмена по повод запо-
ведта на Креон „О, той не ще ме отклони от пътя ми!“. Противоположните виж-
дания на Антигона и Креон по отношение на законите – държавни или лични, чо-
вешки или божествени, писани или неписани – предопределят и конфликтните им 
разбирания относно неподчинението. Креон  повелява подчинение на закона, не-
зависимо от това дали е справедлив или не. Според него няма нищо по-осъдително 
от несъобразяването с властта. Според Антигона обаче държавните закони не са 
абсолютни и могат да бъдат нарушени в името на по-висши принципи.

• Предполагаем отговор 2: Централна роля в трагедията играе темата за съдбата, 
която присъства постоянно в старогръцката литература. При Софокъл съдбата е пред-
ставена като неведома сила, която владее живота на хората. Тя може да бъде справед-
лива, но често е и необяснимо жестока. В „Антигона“ съдбата се проявява като оръдие 
на проклятието, което тегне над Едиповия род (и съответно над Антигона); и като 
приносител на възмездие за Креон, който е нарушил божествените закони.

• Предполагаем отговор 3: Темата за семейната привързаност и любов има 
своето значимо присъствие както в „Антигона“, така и в творчеството на Софокъл 
като цяло. В трагедията тази тема е представена в особено драматични форми. Во-
дена от любовта към брат си, Антигона избира да умре, но да изпълни сестринския 
си дълг. Хемон се самоубива заради своята любима Антигона (погубена от баща 
му Креон). Непоносимата болка от загубата на сина кара майка му Евридика да 
посегне на собствения си живот.

• Предполагаем отговор 4:  Характерен за „Антигона“ е и мотивът „лю-
бов-смърт“, който е представителен за старогръцката култура като цяло, където 
Ерос (богът на любовта) и Танатос (богът на смъртта) се мислят като взаимосвър-
зани. Антигона бива последвана в смъртта от любимия си Хемон и така символич-
но гробницата ѝ се превръща в сватбена зала. 

С цел задълбочаване на културологичните компетенности на осмокласника, при 
наличието на достатъчно време учениците се запознават с информацията в рубри-
ките МОЗАЙКА и ОБИЧАТЕ ЛИ РОК? 

Разбира се, в хода на урока се дава възможност на учениците да задават (поро-
дени от любознателността им) въпроси. 

3. Заключителна учебна ситуация (5 – 10 мин.): 
Затвърждаването на формираните компетентности се осъществява в заключи-

телната учебна ситуация. В рамките на няколко изречения се обобщава най-ва-
жното, маркират се акценти.  Поставят се мотивирани оценки на учениците, взели 
участие в работата през часа, както и задачите за следващия час. 

Очаквани резултати: 
1. Познава значението на понятието драма. 
2. Познава значението на понятието трагедия. 
3. Разпознава жанрови характеристики на трагедията, проявени в „Антигона“. 

Познава значението на понятието трагически конфликт. 
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4. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в „Антигона“. 
Познава значението на понятието трагически герой.

5.  Обяснява мотивацията за действията на героите чрез сюжета и/или чрез тра-
гическия конфликт в „Антигона“. 

6. Познава значението на понятието катарзис.  
7. Оценява завършека на „Антигона“ във връзка със сюжета и/или с катарзиса.
8. Тълкува „Антигона“ съобразно жанровите и/или културноисторическите ха-

рактеристики на творбата. Познава значението на понятието мит и разпознава не-
гови характерни черти. 

9. Прилага формираните компетентности в житейски план.  

Модел на урочен план за упражнение

Част от втория тематичен цикъл Средновековие са уроците, в които се разглеж-
да полемичната апология на Черноризец Храбър „За буквите“. В годишното те-
матично разпределение са предвидени два урока – един за нови знания и един за 
упражнение. Двете урочни единици целят утвърждаване на идеята за ролята на 
старобългарската литература и нейните създатели за възникването на родна, бъл-
гарска култура; както и познаване на особеностите на жанровата система на сред-
новековната ни литература, отличаващи я от  жанровата система на античната и на 
съвременната литература. 

В урока за нови знания се формират визираните в учебната програма социо-
културни и литературни компетентности чрез направения опит да се очертаят ли-
чността и делото на старобългарския книжовник Черноризец Храбър; жанровите 
специфики на творба, която е представителна за извънкултовите официални жа-
нрове на средновековната литература; композиционните особености на творбата; 
дискурсът на епохата, в която е създадено произведението; ключовата тема. 

В урока за упражнение учениците работят самостоятелно с текста. Коментарът 
на текста цели затвърждаване и надграждане на формираните компетентности. В 
края на часа се предоставя възможност за развитие на креативността. 

Настоящата разработка предлага вариант на урочен план върху урока за упраж-
нение.
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Тема на урока: 
Полемичното слово на Черноризец Храбър „За буквите“

Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):

А) Възпитателни: 
Да се формират социокултурни компетентности чрез: 
• обосноваване на самостоятелна позиция по отношение на интерпретираните в „За 

буквите“ ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за Средновековието 
• разпознаване на специфичните начини на въздействие в творбата „За буквите“
• съпоставяне на светогледните идеи на човека от Средновековието със свето-

гледа на човека от настоящето, както и със собствения личен опит
Б) Образователни: 
Да се формират литературни компетентности чрез: 
• затвърждаване и надграждане на знанията и уменията за разпознаване на спе-

цификите на жанровата система на средновековната литература

• разпознаване на жанровите характеристики на полемичното слово и на аполо-
гията, проявени в „За буквите“.

• затвърждаване и надраждане на знанията и уменията за интерпретация на 
творбата „За буквите“ съобразно жанровите ѝ характеристики

• затвърждаване и надграждане на знанията и уменията за тълкуване на творба-
та „За буквите“ съобразно културноисторическите ѝ характеристики.

В) Развиващи: 
Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез: 
• развиване на читателския опит
• развиване на критичното мислене, включващо:
– самостоятелна работа с текста
– извличане на информация от текста
– разбиране, осмисляне и тълкуване на извлечената информация 
– самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на Черноризец 

Храбър и неговата творба „За буквите“ за духовното ни развитие. 

Вид на урока – урок за упражнение 

Методи, дидактически средства и похвати:
Метод на интерпретацията; беседа, самостоятелна работа с текста; работа по 

групи, интерактивни методи и техники.

Учебни ресурси:
1. Учебник по литература за осми клас, ИК „Анубис“, С., 2017.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.
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Ход на урока: 

1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин.):
Актуализация на опорни знания: 
Репродуцират се знанията за делото на Св. Св. Кирил и Методий и техните 

последователи; за жанровата система на средновековната литература и нейните 
специфики. Постепенно вниманието се насочва към централната идея на предсто-
ящата за изучаване творба – създаването, развитието и правото на съществуване 
на славянската писменост. Учителят поставя въпроси и задачи от типа: Защо ста-
робългарските книжовници твърдят, че народите без книги са голи? А чия е заслу-
гата българският народ да има свое самостойно културно и литературно развитие? 
Какви творби от старобългарската литература познавате? Към кои жанрове ги от-
насяме? Защо звученето на „За буквите“ на Черноризец Храбър е по-различно от 
изучаваните досега средновековни текстове? 

2. Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин.): 
Те се разгръщат в съответствие с конципираните рубрики Как съм чел?, Време 

за работа, Ателие за майстори. 
Рубриката Как съм чел? предпоставя беседа, включваща система от въпроси и 

отговори, с които се проверява усвоеният общообразователен минимум. 
• Учител: Кой е Черноризец Храбър? 
• Предполагаем отговор: Старобългарски писател от края на IX или началото 

на X век, чиято самоличност и до днес предизвиква спорове сред учените. Една от 
най-популярните, макар и недоказани хипотези, дори го идентифицира с младия 
княз Симеон. Всъщност наличните данни не ни дават ясен отговор на въпроса 
„Кой е Черноризец Храбър?“. Името му не се споменава никъде от останалите 
старобългарски писатели. И все пак, неговата широка култура и филологическа 
компетентност доказва, че това е книжовник от дворцовия кръг, получил блестящо 
образование, най-вероятно в престижните византийски висши училища.

• Учител: По кое време е създадено произведението „За буквите“, каква е исто-
рическата и обществено-политическата обстановка тогава? 

• Предполагаем отговор: Според вече утвърдените научни схващания, творбата 
най-вероятно е възникнала в новата столица Преслав около времето, когато там се 
провежда важният с взетите решения Преславски събор (893).

• Учител:  С какво творбата се отличава от изучаваните досега средновековни 
текстове?

• Предполагаем отговор: Творбата се отличава от изучаваните досега среднове-
ковни текстове както със своя относително кратък обем и богато съдържание, така 
и с неизучаваната досега жанрова форма.

• Учител: Какво разбирате под полемична апология? 
• Предполагаем отговор: Произходът на този жанр се свързва с античното ри-

торично изкуство, чиито практически правила за изграждане на ораторската реч са 
великолепно усвоени във византийската християнска традиция. Предназначението 
на апологията – да защитава някакъв възглед, подложен на критика, намира прило-
жение в защитата на християнското учение от нападките на философите-езичници, 
а в по-късната епоха – от ересите. Разбира се, апологията най-често се съчетавала 
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с полемика – сложно изградена система за водене на публични спорове, при която 
възгледите на противниците били излагани последователно и подлагани на кри-
тика, за да бъдат отхвърлени. Начинът, по който най-резултатно и убедително се 
излагат аргументите „за“ и „против“, се усвоявал в рамките на обучението по ри-
торика, задължително включено в системата на византийското висше образование.

• Учител: Какво възхвалява/защитава Черноризец Храбър? 
• Предполагаем отговор: Черноризец Храбър възхвалява светостта на славян-

ското писмо, защитавайки правото на славяните да имат азбука и книжовност на 
своя роден език. 

• Учител: А с кого полемизира?
• Предполагаем отговор: Полемизира с притивниците на славянската писме-

ност, не признаващи достойнствата ѝ. 
• Учител: На колко композиционни части се дели творбата и какво отразява вся-

ка от тях?
• Предполагаем отговор: Творбата се състои от две основни части. Първа-

та – историческата, започва с кратък обзор на историята на славянското писмо,  
обосновавайки  необходимостта азбуката да отразява фонетичното богатство на 
славянския език. Проследявайки нататък историята на писмото – както гръцкото 
и латинското, така и славянското, Черноризец Храбър подрежда етапите в раз-
витието му възходящо, за да стигне до кулминацията: „След това човеколюбецът 
Бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум... смили се над 
човешкия род, изпрати му свети Константин Философа, наречен Кирил, праведен 
и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви“. Още тук авторът формулира 
най-важното си твърдение: славянските букви са дар от Бога, а създателят им е 
светец, затова те са по-ценни от чуждите. Втората част на словото е полемичната. 
В нея се излагат и оборват твърденията на противниците на славянските букви. 

• Учител: Защо и днес „За буквите“ има своето актуално звучене? 
• Предполагаем отговор: Свещените букви на Константин-Кирил и сега са 

заплашени от вътрешни и чужди противници (а и ние самите често ги прене-
брегваме, за да изглеждаме „по-модерни“ или „по-лесно съвместими с големия 
свят на идеите“). Затова заветът, който ни оставя Черноризец Храбър – че „сла-
вянските букви са по-свети и по за почит, защото свят мъж ги е създал“, има 
своята актуалност и днес.

Рубриката Време за работа включва въпроси, които изискват задълбочени по-
знания върху съдържанието на текста и формирани умения за извличане, осмисля-
не и тълкуване на информацията в него. 

• Учител: Как си обяснявате авторовото име/псевдоним Черноризец Храбър – 
как така хем е „книжовник“ (с черно расо, „черноризец“), хем е „Храбър“? С какви 
ли свои качества и постъпки е заслужил подобно име?

• Предполагаем отговор 1: Авторът се идентифицира с псевдонима Черноризец 
Храбър вероятно защото е монах, който обаче преди да се замонаши е участвал в 
исторически битки и се е отличил със своята храброст.

• Предполагаем отговор 2: Авторът се идентифицира с псевдонима Черноризец 
Храбър вероятно защото според богословските норми се бори храбро със злото/ 
с дявола. 

• Учител: Защо въпреки оскъдните сведения за личността на Черноризец Хра-
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бър, той оставя впечатлението на ерудиран и талантлив книжовник? Потърсете 
пасажи от текста, илюстриращи:

а) високата култура (познаване на културната ни история) на авторовата личност
б) познаването на действителността
в) риторическото майсторство на автора 
г) демократичните и хуманистични възгледи на Черноризец Храбър
• Предполагаемият отговор се аргументира с подходящ подбор на цитати от те-

кста, разсъжденията върху които илюстрират уменията на ученика за самостоя-
телна работа с текста; за извличане на информация от текста; за разбиране и ос-
мисляне на извлечената информация.

• Учител: Защо изследователите определят „За буквите“ като полифункционал-
на в жанрово отношение творба?

• Предполагаемите отговори насочват към затвърждаване и надграждане на 
знанията за разпознаване на жанровите специфики на произведениято. Примерно: 
Познанията и концентрираният изказ на автора превръщат творбата в образец на 
риторическото майсторство, който, от една страна, носи жанровите характериси-
тики на полемичното слово, а от друга – на апологията (жанрове на античната 
риторика).

• Учител: Потърсете отговор на следните въпроси, поставени в „За буквите“:
А) Защо историята на славяните сочи, че трябва да имат книги на своя език?
Б) Защо броят на буквите в славянската азбука е 38 (направената съпоставка с 

гръцката азбука)?
В) Защо е безумно твърдението, че само еврейските, римските и елинските кни-

ги са изконни, изначално създадени и са от Бога приети?
Г) Как е създадена гръцката азбука и кой е превел Книгите от еврейски на гръц-

ки език?
Д) А кой и как е създал славянските Книги и буквите? 
Е) Защо е естествено и нормално според Черноризец Храбър те да бъдат попра-

вяни все още, а според триезичниците – не?
Ж) На кого напомня в този момент Черноризец Храбър, кой друг старобългар-

ски деятел води беседа/диспут с триезичниците? 
З) Защо славянските букви не само имат право на съществуване, но са и свеще-

ни, кой ги създава за славянските народи?
И) А какъв  е народът, чийто разум е дарен от Бога?
• Предполагаемите отговори насочват към интерпретация на текста, затвържда-

ваща и надграждаща знанията и уменията за тълкуване на творбата „За буквите“ 
съобразно културноисторическите ѝ характеристики. Същевременно поставените 
въпроси дават възможност да се откроят композиционните особености на класиче-
ската риторическа схема – теза, антитеза, синтез. Отговорите до подточка „Д“ 
излагат тезата на противниците за несъвършенствата на славянската азбука; от-
говорите до подточка „З“ извеждат контратезите на старобългарския книжовник, 
основаващи се на логиката и на историческите факти; отговорът на подточка „И“ 
синтезира идеята за свещеното право на славянския народ да има свое собствено 
писмо – народ, чийто разум е даден/ вдъхновен от Бога. 

• Учител: В кой момент твърденията на автора достигат своята кулминация? 
• Предполагаемият отговор насочва уменията на ученика за осмисляне и тълку-
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ване на извлечената информация към едно от възможните равнища на интерпре-
тация на прозаически текст (сюжетно-композиционни особености) и подготвя за 
следващия въпрос.

• Учител: В кой момент чувствата преливат в ирония и сарказъм и защо текстът 
позволява подобни емоции?

• Предполагаемият отговор се аргументира с цитат от текста и изисква от една 
страна разсъждения върху ерудицията на Черноризец Храбър – отличното позна-
ване на Светото писание и на конкретната проблематика позволяват на българския 
книжовник да застане в позицията на знаещ, който иронично отхвърля твърдения-
та на тези „окаяници и безумци“; а от друга – разпознаване на жанровите характе-
ристики на ораторската проза.

• Учител: Считате ли, че Черноризец Храбър е продължител на Кирило-Мето-
диевото дело? Защо? 

• Предполагаемият отговор изисква познания за Кирило-Методиевото дело и 
разсъждения, обобщаващи /извеждащи цялостна оценка на личността и делото на 
старобългарския книжовник Черноризец Храбър. 

Решението на поставените задачи в рубриката Ателие за майстори изисква 
приложението на различни интерактивни методи и техники:

1. Работа по групи: 
Посочете пасажи от текста, които разкриват значението на творбата „За букви-

те“ в следните три аспекта: 
А) исторически
Б) религиозен
В) идеологически.

2. Дискусия:
Актуален ли е и днес светогледът на Черноризец Храбър? 
3. Напишете текст (по произволно избрана тема), който носи жанровите специ-

фики на полемичната апология. 
Овъзможностяването на груповата самостоятелна работа; провеждането на дис-

кусия; стимулирането на творческата активност на ученика развиват формираните 
литературни и социокултурни компетентности1.

Очаквани резултати:
1. Разпознава жанрови характеристики на полемичното слово и на апологията, 

проявени в „За буквите“. 
2. Тълкува „За буквите“ съобразно жанровите характеристики на творбата. 
3. Тълкува „За буквите“ съобразно културноисторическите характеристики на 

творбата.
4. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в „За буквите“ ценности и норми, 

проблеми и конфликти, характерни за Средновековието, и обосновава позиция по 
тях. 5. Идентифицира и оценява специфични начини на въздействие в „За буквите“.

1 Напомняме, че това е модел на планиране на урок, в който задачите в отделните 
рубрики (а и самите рубрики) се поставят по преценка на учителя.
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Модел на урочен план за обобщение

Учебникът по литература представя учебно съдържание (съобразно новата 
учебна програма по литература за 8. клас), предполагащо три обобщителни урока. 
Уроците следват края на всеки от визираните в програмата раздели: Античност, 
Средновековие, Ренесанс. И трите урока включват система въпроси и задачи, из-
готвяне на таблици, работа по проект/ мултимедийна презентация. 

Настоящата разработка предлага вариант на урочен план на урок за обобщение 
върху учебното съдържание на трети раздел (Ренесанс). Идеята на урочния план е 
в рамките на 40 – 45 мин. да се систематизират и обобщят знанията за същността 
и особеностите на Ренесансовата епоха; да  се продемонстрират усвоените умения 
за работа с текста (чрез съответните интерпретативни техники). Разбира се, в този 
вид уроци стават видни и пропуските, недостатъчно добре усвоения/затруднява-
щия учебен материал и в този смисъл уроците за обобщение дават идеята и за 
корекция на литературнообразователните процедури. Поради това и в изложения 
урочен план си позволяваме да включим повече от възможните за изпълнение в 
рамките на един учебен час въпроси и задачи, професионализмът на педагога ще 
подбере подходящите от тях. 

Тема на урока:
Ренесансът – преломна епоха за човешката цивилизация

Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):

А) Възпитателни:
Да се обобщят и систематизират формираните социокултурни компетентности 

по отношение на: 
• светогледните идеи, характерни за Ренесанса 
• интерпретираните в изучените текстове ценности и норми, проблеми и кон-

фликти, характерни за Ренесанса
• автори, изучени творби, жанрови специфики, герои, сюжети, мотиви, култур-

на епоха на създаването им
• специфичните начини на въздействие в изучените творби от Ренесанса.
Б) Образователни:
Да се обобщят и систематизират формираните литературни компетентности по 

отношение на: 
• интерпретацията на изучените творби от Ренесанса съобразно културноисто-

рическите им характеристики 
• словесните форми, родове и жанрове на литературата на Ренесанса
• интерпретацията на изучените творби от Ренесанса съобразно родовите и/или 

жанровите им характеристики. 
• идентифицираните междутекстови връзки и съотнасяния (тълкуване на интер-
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претации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучените творби от 
различни културни епохи)

• функциите на разпознатите литературни похвати, тропи и фигури в изучените 
творби.

В) Развиващи: 
Да се развиват формираните литературни и социокултурни компетентности 

чрез: 
• разбиране и осмисляне на извлечената от изучаваните текстове информация с 

оглед на тяхното естетическо въздействие
• самостоятелен подбор, извличане и осмисляне (съобразно различни критерии) 

на информацията от различни източници за изпълнение на конкретна задача – из-
следователска, комуникативна или творческа

• самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на авторите и 
техните произведения за духовното развитие на човечеството

Вид на урока – урок за обобщение

Методи, дидактически средства и похвати:
Метод на интерпретацията, историко-типологичен метод, съпоставителен метод 
Беседа/семинар, самостоятелна работа с текста; работа по групи, интерактивни 

методи и техники

Учебни ресурси:
1. Учебник по литература за осми клас, ИК „Анубис“, С., 2017.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.

Ход на урока:

1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин.):
Актуализация на опорни знания: 
Урокът започва с репродуктивна беседа. В рамките на няколко минути се об-

говаря  същественото за епохата на Ренесанса с въпроси от типа: Какво означа-
ва понятието хуманизъм? С коя епоха от културното развитие на човечеството 
свързваме това понятие? А какво знаете за Ренесанса, какво усещане поражда тази 
епоха? Кои автори и техни произведения са емблематични за епохата на Ренесан-
са? Какви нови литературни жанрове възникват в епохата?

2. Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин.):
Първата и втората задача се реализират чрез система от въпроси и задачи. Целта 

е чрез репродуктивна беседа да се реконструира епохата, нейната същност, пе-
риодизация, исторически, философски и социокултурен дискурс. Учителят запис-
ва задачата на дъската и определя времето за изпълнението ѝ. 

• Учител:
1. Посочете характерните особености на Ренесанса по отношение на:
а) наименование 
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• Предполагаем отговор: Наименованието на епохата (Renaissance, на френски 
език означава “възраждане“) отразява една от определящите ѝ ориентации - въз-
раждането на античната културна традиция.

б) същност 
• Предполагаем отговор: Ренесансът е период от европейската история, който 

играе ролята на мост между средните векове и новите времена и има решаващо 
значение за културното развитие на Западна Европа.

в) периодизация  
• Предполагаем отговор: Ренесансът не се развива еднолинейно или синхрон-

но. В различните страни той се проявява в различни моменти и чрез разнообраз-
ни форми. Като образцов вариант на Ренесанса се мисли Италианският ренесанс, 
който продължава около два века и половина (откъм средата на XIV до втората 
половина на XVI век). В останалите европейски държави ренесансовите развития 
започват  по-късно (във Франция – през XVI век, в Испания и Англия – през вто-
рата половина на XVI и началото на  XVII век).

г) светогледна нагласа 
• Предполагаем отговор: За разлика от културата на средните векове, в която 

определяща роля играе теоцентричното мислене, според което светът е организи-
ран съобразно божествената воля и разум, в културата на Ренесанса се утвържда-
ва антропоцентризмът (от гр. antropos – „човек“). Това е светогледна нагласа, спо-
ред която висшата ценност на битието е човекът и именно той се явява мярка за 
всички неща.

д) ценностни ориентири 
• Предполагаем отговор: Новите ценностни ориентири са свързани най-вече с 

уважение към личните качества на индивида, разбирани като основен фактор за 
формиране на човешката съдба.

е) културна програма/идеология 
• Предполагаем отговор: Хуманизмът (от лат. homo – „човек“) е културна про-

грама, която идва като смяна на средновековната схоластика. Основното съдържа-
ние на хуманизма се определя от стремежа към създаване на нова култура, която да 
отговаря на свободното развитие на автономната човешка личност, освободена от 
догмите и опеката на църквата, на базата на опита, почерпен от античната традиция.

ж) типът творец 
• Предполагаем отговор: Писателите от епохата на Ренесанка са хуманисти. 

Тяхното творчество обичайно съчетава художествени им интереси със задълбо-
чени научни търсения. Тъй като основополагащ за хуманизма е идеалът за всес-
транно развитата човека личност, която притежава широки познания във всички 
области, на този идеал съответства и типът на ренесансовия творец. 

з) фактори за изграждане на културата 
• Предполагаем отговор: Докато за средновековната култура определящи са фе-

одалната и християнската идеология, решаваща роля за изграждането на културата 
на Ренесанса играят буржоазните отношения, зародили се още в недрата на фео-
далното общество. Те са най-типични за града, където развитието на занаятите и 
особено на манифактурата води до основни промени в обществената структура. 
Новата градска култура се развива на основата на средновековната, но въпреки 
това тя е качествено нова, тъй като ценностно се ориентира не към съсловните и 
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религиозните норми, а към интересите и стремежите на индивида, определени от 
идеала за свободната воля на независимата човешка личност.

и) език 
• Предполагаем отговор: Ренесансовата култура се създава паралелно на латин-

ски език и на народните езици, използвани в отделните европейски държави. Упо-
требата на латински е от една страна продължение на средновековната практика, 
основана на разбирането, че той е свещен език. От друга, обаче, същият език се из-
дига в култ от хуманистите на основата на почитта им към античното наследство. 
Ето защо развитието в отношенията между латинския и народните езици не е едно-
линейно и равномерно. Като цяло обаче тенденцията е към постепенно изместване 
на латинския от народните езици в повечето области на културата (най-устойчиво 
латинският се задържа в сферите на медицината, юриспруденцията и богослуже-
нието).

й) фази на ренесансовата култура, специфики 
• Предполагаем отговор: Ренесансовата епоха се разгръща в две основни фази, 

първата от която бива означавана като Ранен ренесанс, а втората – като Висок 
ренесанс.

Ранният ренесанс се свързва най-вече с италианската култура от XIV век, на 
която е присъщо оптимистичното световъзприемане и интелектуалната самоуве-
реност. Литературата на този етап представя човека в житейската му активност и 
подвижност, но без особена психологическа дълбочина. 

Високият ренесанс е свързан идеологически с кризиса на хуманизма, който за-
почва през XVI век. Тъй като това е времето, когато ренесансовото движение об-
хваща останалите страни на Западна Европа, в тяхната култура се проявяват пре-
димно кризисните умонастроения, докато оптимистичната фаза се оказва стеснена 
до отделни десетилетия.

к) читател 
• Предполагаем отговор: Читателят от епохата на Ренесанса е високо образо-

ван. Като цяло публичността на литературата е ограничена в сравнение с общ-
ностния характер на средновековната литература. Ренесансовата литература се 
култивира предимно около дворците на владетелите. Характерен пример е кръ-
жокът на Лоренцо Медичи (наречен Великолепни), който е център на културния 
живот във Флоренция през XV век. Читателите са най-вече от дворцовите кръгове, 
но постепенно в литературния свят навлизат и представители на други съсловия.  
Характерна отлика на епохата е, че читателите са и потенциални автори, тъй като 
образованите хора на времето били изпълнени от страст към писане.

л) разпространение на литературните творби
• Предполагаем отговор: През епохата на Ренесанса литературата се превръ-

ща окончателно в книжна. Писменото ѝ разпространение става определящо след 
изнамирането на печатарската преса, тъй като с него започва ерата на книгопеча-
тането. Самото книгопечатане, на свой ред, предпоставя нови, непознати по-рано 
явления, като масови тиражи, пазар на книги, умножаване броя на личните и об-
ществените библиотеки.

м) теми/обект на изображение
• Предполагаем отговор: Измежду темите, представителни за ренесансовата 

литература, централно място заема природата. Любима дума на хуманистите, тя 
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бива отъждествявана с човека и средата, в която той се формира като личност. 
В тясна връзка с преклонението към природата е и специфичният култ към кра-
сотата. Красотата се разбира вече не само като материално отражение на някак-
ва висша духовна хармония, а като обективна, чувствено изживявана наличност, 
проявяваща се в природата, в живота, в духовните и обществените изяви на чо-
века. В литературата на Високия ренесанс, в резултат на кризата на хуманизма, 
на преден план излизат скептицизмът и разочарованието, а светогледните нагласи 
придобиват песимистичен и трагически характер. Героите на тази литература са 
психологически усложнени, раздирани от противоречия, безпомощни в опита си 
да разберат окръжаващия ги свят. Разпознавателен знак за достойния, духовно 
извисен индивид стават отчаянието на духа и отказът на разума да приеме дейст-
вителността. Литературата изразява тази реакция чрез метафората на лудостта. 
Така се обяснява централната роля, която темата за лудостта играе в творчеството 
на автори като Сервантес и Шекспир.

н) развитие на изкуствата
Предполагаем отговор: Ренесансът е епоха на блестящи постижения в областта 

на изобразителните изкуства. Най-изразително те се проявяват в Италия. Особено 
благоприятно е времето за развитието на архитектурата. Мощно развитие пре-
търпява скулптурата  във връзка и с обособяването ѝ от архитектурата като са-
мостоятелно изкуство през XV век. Живописта обаче дава най-пълноценен израз 
на реалистичните стремежи на епохата с присъщия ѝ интерес към земните радости 
и „откриването на света и човека“.

о) представители и творби2  
• Предполагаем отговор: Бокачо „Декамерон“, Сервантес „Дон Кихот“, Шекс-

пир „Хамлет“, Шекспир сонети, 
2. Посочете кои от изучаваните произведения са:
а) произведения на ранния Ренесанс
• Предполагаем отговор: „Декамерон“ (Бокачо)
б) произведения на високия Ренесанс
• Предполагаем отговор: „Дон Кихот (Сервантес), „Хамлет“ (Шекспир), сонети 

(Шекспир) 
• Учител: Как си обяснявате тяхното различно (оптимистично/ песимистично) 

звучене?
Предполагаем отговор: Тяхното различно звучене е израз на светогледите на 

времето, в което са създадени произведенията. 
Посочването на характерните особености на Ренесанса и на представителните 

произведения за двете фази на епохата (Ранния и Високия ренесанс) илюстрират 
трайно владеене на общообразователния минимум. 

Трета и четвърта задача включват изготвяне на таблици, които систематизират и 
обобщават знанията и уменията за интерпретация на текст по отделните равнища 
от алгоритъма за интерпретация – жанр, жанрови специфики, сюжетно-компози-
ционни особености и похвати. 

2 Имат се предвид изучаваните автори и произведения.
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• Учител:
3. Посочете жанровете и жанровите специфики на разглежданите произве-

дения от литературата на Ренесанса в следната таблица:

Автор 
Произведение

Жанр Специфики

Бокачо 
„Декамерон“

Предполагаем отговор:
новела 
ренесансова новела

Предполагаем отговор:
Кратък разказ с неочакван 
край, като се обсъжда някак-
во впечатляващо събитие ли 
необичайна случка.
Ренесансова новела: крат-
кост, поставяне в центъра на 
сюжета на необичайно съби-
тие, неочакван край и малък 
брой герои, които в хода на 
действието трябва да изявят 
своите качества и умения.

Сервантес 
„Дон Кихот“

Предполагаем отговор:
роман

Предполагаем отговор:
Романът е голямо по обем 
епическо произведение, на-
писано в проза, в което са 
представени измислени герои 
и събития, организирани в 
съгласувана история. Опре-
деляща характеристика на 
романовото повествование е 
да представя събитията така, 
като че ли се разгръщат в 
настоящето, пред очите на 
читателя.
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Шекспир 
„Хамлет“

Предполагаем отговор:
трагедия/трагедия на отмъ-
щението

Предполагаем отговор:
През средните векове под 
трагедия се разбирало про-
изведение (незадължително 
драматично), което показва 
прехода на героя от състоя-
ние на щастие към нещастие 
и смърт. Новият момент в 
ренесансовата трагедия е из-
граждането на сложни, силно 
въздействащи характери, 
които носят в себе си пред-
поставките за трагическия 
изход от конфликта, в който 
са попаднали.
 Извънредно популярни по 
времето на Шекспир, тра-
гедиите на отмъщението 
представяли еднотипни дра-
матични ситуации, в които 
е извършено тежко престъ-
пление (най-често убийство) 
и засегнатото лице, което е 
и главният герой, трябва да 
отмъсти на извършителитте.

Шекспир
СОНЕТИ

Предполагаем отговор:
сонет

Предполагаем отговор:
Сонетът е лирическо стихо-
творение със строго опреде-
лен обем от 14 стиха и устой-
чива композиционна схема, 
съставена от четиристишия и 
тристишия. 
Името му идва от провансал-
ската дума sonet, която озна-
чава „песничка“.
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• Учител:
4. Посочете сюжетно-композиционнте особености на произведенията:

Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Бокачо „Декамерон“ Предполагаем отговор:
Сюжетът на новелата за трите 
пръстена, евреина Мелхиседек 
и султана Саладин не е оригина-
лен. Всъщност по-голямата част 
от новелите в „Декамерон“ също 
не са с оригинален сюжет. Сред 
основните източници е италиан-
ският средновековен сборник „Сто 
новели“, известен още като „Нове-
лино“ (XIII в.). Бокачо подхожда 
творчески към своите първоизточ-
ници. Сюжетът на „Притчата за 
трите пръстена“ е заимстван също 
от сборника „Сто новели“, но е 
подложен на преработка и нагла-
сяне към светогледната система на 
ХІV век.
В новелата е представена типична 
история за умни отговори, измени-
ли в благоприятна посока съдбата 
на героя. Случката, разказана в 
нея, до голяма степен е предста-
вителна за историите, включени 
в „Декамерон“. В по-голямата си 
част те са едносъбитийни, т. е. 
организирани са около едно основ-
но събитие (любовно приключе-
ние, измама, изпитание, нравствен 
урок, изневяра), което мотивира 
действията на героите. Особено 
важни са началният и крайният 
момент на случката, които поста-
вят акцент върху индивидуалните 
качества на героя и способността 
му активно да отстоява своите 
човешки права. 
Такава е и ситуацията в новелата 
за трите пръстена. В началото 
султанът Саладин иска с хитрост 
да вземе богатството на евреина 
Мелхиседек, като го поставя на 
изпитание. Мелхиседек разбира 
опасността и решава да отговори 
с притча. Чрез нея той убеждава 
Саладин в своята мъдрост, а на 
финала всеки от двамата запазва 
достойнството си и е възнаграден. 

Предполагаем отговор:
Основните части на компо-
зицията на новелата са: въве-
дение – замисъла на Саладин 
да вземе парите на евреина, 
завръзка – поставянето на 
въпроса–капан, развитие на 
действието – споделянето от 
Мелхиседек на притчата за 
трите пръстена, кулминация 
– финала на притчата и реше-
нието на Саладин, развръзка 
– признанието на Саладин за 
замислената измама, и  за-
ключение (епилог) – постига-
нето на разбирателство меж-
ду двамата и установяването 
на приятелски отношения по 
между им.
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Бокачо „Декамерон“ Евреинът съхранява богатството 
си, а султанът получава нужния му 
заем. В края на новелата силата на 
мъдростта и ума надделяват над 
хитростта и измамата.

Сервантес 
„Дон Кихот“

Предполагаем отговор:
Действието на романа се развива 
през ХVІІ век.  Героят му е дреб-
ният идалго Алонсо Кихана, който 
живее в малко селище на глухата 
провинция Ла Манча. Основната 
му страст е да чете стари романи 
за странстващи рицари, в които 
се разказва за красиви подвизи 
в защита на онеправданите и в 
името на прекрасни дами, за дуели 
на честта и победоносни сраже-
ния с великани. Под влияние на 
любимите си книги, идалгото се 
вдъхновява за идеята да възроди 
рицарството и самият той да стане 
странстващ рицар под името Дон 
Кихот. Облича се в стари доспехи, 
препасва се с ръждясал меч и си 
взема за боен кон една мършава 
кранта, на която дава гръмкото 
име Росинант.
След което се отправя към света 
на приключенията. Тъй като се 
полага рицарят да има дама на 
сърцето, той избира простата и 
грубовата селска девойка Алдонса 
Лоренсо за своя вдъхновителка и ѝ 
дава благородническото име Дул-
синея дел Тобосо.
Дон Кихот поема по широкия 
път. Отначало попада в запустяла 
странноприемница, която въобра-
жението му превръща в блестящ 
замък, а ханджията вижда като 
владетел на замък. Тъй като ри-
царят трябва да бъде посветен в 
рицарство, той моли ханджията да 
изпълни ритуала по посвещаване-
то. Ханджията се досеща, че има 
насреща си умопобъркан чудак, и 
изиграва ролята си с подобаващо 
старание. 
Дон Кихот се завръща в родното 
си село и взема със себе си като 
оръженосец селянина Санчо

Предполагаем отговор:
Романът „Дон Кихот“ има 
сложна композиция. Всяка от  
двете му части е разделена на 
значителен брой глави, като 
главната сюжетна линия, 
свързана с приключенията 
на Дон Кихот и Санчо, се 
преплита с множество допъл-
нителни истории. Действието 
в романа е представено ос-
новно като серия от епизоди. 
Ето защо композицията на 
романа може да бъде опреде-
лена като епизодична.
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Сервантес 
„Дон Кихот“

Панса, комуто обещава несметни 
богатства и дори остров, където 
Санчо ще може да управлява след 
време като награда за вярната си 
служба.
Приключенията, в които двамата 
попадат, са не само абсолютно 
нелепи, но и изходът от тях е не-
изменно катастрофален. Между 
най-характерните са битката с 
вятърните мелници, описана в 
Първа глава, и сражението със 
стадото овце, които му се струват 
вражески пълчища.
Първоначално Санчо гледа на 
онова, което се случва с Дон 
Кихот, от позицията на трезвия 
практицизъм и това води до спо-
рове между двамата. Ентусиазмът 
на Дон Кихот обаче взема връх и 
приключенията продължават, едно 
от друго по-безумни. При нощува-
не в запустяла странноприемница, 
например, Дон Кихот се хвърля 
срещу меховете с вино, въобразя-
вайки си, че капещото от тях вино 
е кръв. Всеки път, когато реалнос-
тта го кара да види заблудата си, 
Дон Кихот намира обяснение за 
своята грешка в намесата на зли 
магьосници. 
Междувременно близките на Дон 
Кихот започват да се тревожат 
за него. Свещеникът и селският 
бръснар го откриват и като му 
казват, че Дулсинея се нуждае от 
помощта му, го уговарят да влезе 
в една клетка, която натоварват 
на каруца, за да го откарат у дома. 
Икономката и племенницата му са 
радостни от завръщането му, но 
Дон Кихот е разтревожен и поти-
снат.
Дон Кихот се възстановява, но 
съзнанието му остава помрачено. 
След известно време той отново 
тръгва да странства, придружен от 
Санчо. Отначало двамата тръгват 
към Тобосо, за да намерят пре-
красната Дулсинея, която никой от 
тях не е видял с очите си.



63

Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Сервантес 
„Дон Кихот“

Като мисли, че господарят му е 
толкова побъркан, че би приел 
каквото и да е за истина, още при 
среща с първата селска девойка 
Санчо убеждава Дон Кихот, че 
това е истинската Дулсинея. Дон 
Кихот вижда, че срещнатата е 
обикновена селянка, но убеден от 
думите на Санчо, решава, че злите 
магьосници са я направили толко-
ва непривлекателна.
След множество приключения Дон 
Кихот пристига в един херцогски
замък. Там вече са чували за него-
вите невероятни подвизи и реша-
ват да направят госта си за смях. 
Херцогът и жена му се преструват, 
че вярват на разказите на Дон Ки-
хот за това, че е благороден рицар, 
и го молят да спаси изпаднала в 
беда девойка. Подготвя се спек-
такъл, който за организаторите 
е просто комедия, докато за Дон 
Кихот е истинско, смъртноопасно 
изпитание. На слугите също е на-
редено да участват в играта. Като 
кулминация на спектакъла минава 
процесия с прекрасни нимфи и 
ужасни магьосници. Казват на Дон 
Кихот, че Дулсинея може да бъде 
разомагьосана, ако Санчо добро-
волно понесе триста удара с кам-
шик. Уплашеният Санчо измолва 
разрешение сам да определи кога 
да изтърпи наказанието.
Херцогът изпълнява обещанието, 
което Дон Кихот е дал на Санчо, и 
обявява оръженосеца за губерна-
тор на остров.
Преди Санчо да встъпи в длъж-
ност, Дон Кихот му дава съвети 
как да управлява. Въпросният 
„остров“ е малко селце във вла-
денията на херцога, където е 
заповядано да се подчиняват на 
новия си господар. Въпреки своята 
необразованост, като демонстрира 
ум и находчивост, Санчо се справя 
успешно със задълженията си на 
губернатор. Накрая, след 12-дневно 
управление той излиза в оставка, 
като изтъква като доказателство
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Сервантес 
„Дон Кихот“

за честността си, че е напуснал 
поста си толкова беден, колкото е 
бил, когато го е получил. След дъл-
га поредица неблагополучия Дон 
Кихот бива насилствено отрезвен 
от манията си. Облечен в рицарски 
доспехи, младият му съселянин Сам-
сон Караско го предизвиква на дуел, 
като поставя условието онзи, който 
бъде победен, да се подчини безпре-
кословно на волята на победителя. 
Самсон побеждава и повелява Дон 
Кихот да отиде у дома си и да не 
хваща оръжие в продължение на 
една година. Дон Кихот сдържа да-
дената дума, но е съсипан душевно и 
се разболява. Прикован към леглото, 
той за огромна изненада на околни-
те, изведнъж става напълно норма-
лен. Санчо убеждава господаря си 
да оздравее по-бързо, за да продъл-
жат търсенето на Дулсинея, но Дон 
Кихот, превърнал се вече отново в 
предишния Алонсо Кихана, упреква 
Санчо за непомерните му фантазии 
и след като прави завещанието си, 
издъхва в мир и спокойствие.

Шекспир „Хамлет“ Предполагаем отговор: Принц 
Хамлет е извикан у дома, в замъка 
Елсинор, от Германия, където е 
студент, за погребението на вне-
запно умрелия му баща – краля на 
Дания. При завръщането си той 
с изненада научава, че майка му, 
Гертруда, се е оженила за чичо му 
Клавдий, брат на починалия крал. 
Хамлет се изпълва със съмнения, 
че има нещо нередно, които се 
потвърждават, когато през нощта 
в замъка се появява призракът на 
баща му, за да му каже, че е бил 
убит от брат си – докато е  спял в 
градината, Клавдий е сипал отрова 
в ухото му. Той повелява Хамлет 
за отмъсти за убийството му. Хам-
лет решава да се престори на луд, 
за да може необезпокояван да под-
готви отмъщението си. За да про-
вери дали казаното от Призрака е 
вярно, Хамлет организира

Предполагаем отговор: 
В сравнение с други произ-
ведения от по-късното твор-
чество на Шекспир „Хамлет“ 
е относително стройна и 
целеустремена пиеса. Това е 
предпоставено от характера 
ѝ на трагедия на отмъщение-
то, защото в този тип сюжети 
няма какво да се случи, освен 
отмъщение, особено ако – 
както е в „Хамлет“ – самото 
престъпление е извършено 
преди началото на действи-
ето. Ето защо колебанията 
и забавянията в хода на 
действието, иначе като цяло 
праволинейно и целенасоче-
но, имат същностно значе-
ние.
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Шекспир „Хамлет“ представление с една актьорска 
трупа на пиеса, озаглавена „Убий-
ството на Гонзаго“, като прибавя 
към нея сцени, които представят 
убийството така, както е било опи-
сано от Призрака. Замисълът, кой-
то Хамлет нарича „мишеловка“, се 
оказва успешен, защото реакцията 
на Клавдий, който внезапно напус-
ка представлението, доказва гузна-
та му съвест.
Уверен, че чичо му е злодей, Хам-
лет решава да го убие, но въпреки 
всичко колебанията му продължа-
ват да го спират. 
Бавейки отмъщението си, Хамлет 
причинява смъртта на шест души. 
По време на изпълнен с взаимни 
обвинения разговор с Гертруда в 
нейната стая, той усеща, че някой 
ги подслушва иззад паравана, и 
го пронизва смъртоносно – това е 
Полоний, съветникът на Клавдий 
и баща на любимата на Хамлет, 
Офелия. За да го накаже, Клавдий 
решава да го изпрати в изгнание в 
Англия. По-рано той е извикал от 
Германия приятелите на Хамлет 
Розенкранц и Гилденстерн, за да 
наблюдават племенника му, чието 
поведение го изпълва с подозре-
ние.  Сега той ги натоварва със 
задачата да отведат Хамлет при 
английския крал, комуто в писмо е 
възложил убийството на Хамлет. 
Хамлет обаче разкрива заговора, 
подменя писмото и изпраща на 
смърт вероломните си приятели. 
Офелия, в покруса от смъртта на 
баща си и от странното поведение 
на Хамлет, изгубва разсъдъка си и 
се удавя. Брат ѝ, Лаерт, който е от-
пътувал във Франция, се завръща, 
за да отмъсти за смъртта на баща 
си, става свидетел на нейното по-
лудяване и след погребението ѝ се 
заклева да накаже Хамлет.
Лаерт и Клавдий планират убий-
ството на Хамлет. Лаерт и Хамлет 
ще се бият с шпаги, но тази на 
Лерт ще бъде потопена в отрова. 
Преди да умре, Лаерт казва на

Без тях трагедията не би 
могла да се разгърне в про-
дължително и завършено 
действие. Първоначално 
пулсациите се проявяват в 
ориентирането на действие-
то. Началната сцена с нощна-
та стража задава атмосфера 
на тревожно очакване, до-
като втората я контрастира 
с демонстрацията на блясък 
и благополучие. И двете 
сцени носят в себе си ин-
трига – първата за Призрака 
на краля, втората – за узур-
пираните престоли в Дания 
и Норвегия. Трета сцена 
неочаквано включва нов, 
страничен момент – отпъту-
ването на Лаерт за Франция. 
Чрез сбогуването на Лаерт 
с Офелия и Полоний обаче 
действието се въвежда в от-
ношенията между Хамлет и 
Офелия. Тази зигзагообразна 
линия продължава до послед-
ната пета сцена, когато Хам-
лет се заклева да отмъсти и 
действието придобива ясно 
определена посока. 
От второ действие ната-
тък основен механизъм на 
развитие е бавенето. След 
редуващи се сцени на заго-
вор срещу Хамлет (II, 1) и 
заговор срещу Клавдий (II, 
2) в центъра на действието 
остава Хамлет. Поведението 
му е поредица от състояния 
на мъчително бездействие и 
трескави, често прибързани 
действия, които водят чрез 
непрекъснато нагнетяване 
на напрежението към финал-
ната сцена на дуела, когато 
действието сякаш започва 
да се развърта по някакъв 
свой механизъм, независимо 
от волята на участниците в 
него. Хамлет, който винаги 
е бил подозрителен, в този 
момент не се досеща за
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Шекспир „Хамлет“ Хамлет, че и той ще загине, защо-
то вече е бил наранен от същата 
шпага. В този момент кралицата 
припада – като мисли, че нанесе-
ният от сина ѝ удар означава него-
вата победа в боя, тя пие от чашата 
вино, приготвена за победителя, 
в която коварно Клавдий е сипал 
отрова, за да бъде сигурен, че при 
какъвто и да е изход, Хамлет ще 
бъде мъртъв. Кралицата умира. 
Умирайки, Лаерт признава на 
Хамлет за заговора и му обяснява, 
че Клавдий е отговорен за смъртта 
на  кралицата. В гнева си Хамлет 
пронизва Клавдий с отровното 
оръжие и излива остатъка от от-
ровното вино в гърлото му. Преди 
да умре, той моли верния си прия-
тел Хорацио да разкаже истината 
за случилото се. Последните му 
думи са „Останалото е мълчание“.

коварната клопка, която му 
е поставена. Но по същия 
начин в клопка се озовава и 
Лаерт. Загива по погрешка 
Гертруда, но с живота си 
заплаща и палачът Клавдий.

Шекспир 
СОНЕТИ

Предполагаем отговор: Нямат ясно 
изразен сюжет, но тъй като рене-
сансовите сонети се появяват по 
правило като сборници, наречени 
сонетни сюити,  в тях като цялост 
се очертава известна сюжетна по-
следователност, най-често свърза-
на с любовта на поета към негова-
та „дама на сърцето“. Историята, 
която разказва сонетният сборник 
на Шекспир, е по-различен. В 
първите седемнадесет сонета по-
етът – лирически герой на сюитата 
съветва свой млад приятел да се 
ожени, като по различни начини 
разработва идеята за безсмъртие 
чрез децата. От  сонет 18 нататък 
вече се говори как безсмъртието 
на младия красавец ще бъде осигу-
рено от поезията, която влюбеният 
в него поет му посвещава.

Предполагаем отговор: За 
разлика от петраркисткия 
тип сонет, чиято композиция 
се състои от две четирис-
тишия и две тристишия, 
английският се члени на три 
четиристишия и завършващо 
двустишие (куплет). Всяка 
от строфите има своя роля 
в развитиетона идеята и в 
своята последователност 
представят редуването на 
завръзка – развитие – кулми-
нация – развръзка. 
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Автор 
Произведение

Сюжет Композиция – особености и 
похвати

Шекспир 
СОНЕТИ

В няколко сонета (от 78-и до 86-и) 
се появява фигурата на съперника 
поет, в чиито стихове младежът 
също така охотно се вслушва. От 
127-и сонет започва аферата със 
„смуглата дама“, която проявява 
отзивчивост не само поета, назова-
ващ себе си Уилям, но и към мла-
дия му приятел. Физическата при-
влекателност на жената има силно 
въздействие върху поета и властно 
го притегля, но без да може да го 
удовлетвори, което предизвиква в 
душата му силен смут. Историята 
няма финал.
Очевидно е, че присъствието на 
сюжет е само формално и няма 
особено значение.

Подобна методическа стратегия (обобщаване и систематизиране на знанията и 
уменията за интерпретация на текст по посочените равнища – теми, мотиви, образ-
на система) следва беседата в следващите задачи.

• Учител:
5. Посочете доминиращите теми и мотиви в:
а) „Декамерон“ Бокачо
• Предполагаем отговор: Специфична особеност на „Декамерон“ е това, че всеки 

един от десетте дена е посветен на конкретна тема. Тя се определя от избрания крал 
или кралица на деня. Разпределени по дни основните теми на новелите са: за религия-
та и църквата (ден първи), за остроумни отговори на трудни въпроси, хапливи слова 
и находчиво поведение (ден първи и шести), за неочаквани обрати на съдбата (ден 
втори, пети и седми), за любовта – по-силна от смъртта (ден четвърти), за любовни 
приключения с щастлив край (ден пети), за отдаването на чувствените наслади (ден 
трети и седми), за любовните измами (ден седми и осми), за благородството и велико-
душието, проявени в любовните и в други дела (ден десети). Деветият ден е разнообра-
зен и в него намират продължение темите от останалите дни.

б) „Дон Кихот“ Сервантес
• Предполагаем отговор: Рицарските странствания на Дон Кихот могат да бъдат 

видени и като реализация на темата за пътя и пътуването. Особено важно значение 
има темата за лудостта. Представена чрез Дон Кихот,  тя е основен проблем при 
тълкуването на романа. Друга тема, която играе определяща роля в съдържанието 
на романа, е за господаря и слугата. Неразделната двойка на рицаря и неговия оръ-
жиеносец е образцова реализация на традиционната фигура на сдвоените образи, 
чрез които литературата  поставя на обсъждане някои от най-основните човешки 
проблеми, между които тези за властта и подчинението, за междуличностните от-
ношения и за природната несъстоятелност на социалните роли.

в) „Хамлет“ Шекспир
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• Предполагаем отговор: Важна тема в “Хамлет“, която обвързва смислово тра-
гедията с цялостното творчество на Шекспир, е за отношението между привидност 
и истина. Тя заема централно място и в европейската литературата от късната 
фаза на Ренесанса по-общо. Въпросът за несъвпадението между „да бъдеш“ и „да 
изглеждаш“ е разработван от Шекспир по разнообразни начини. В „Хамлет“ про-
блемът за несъвпадението между привидност и истина е обвързан с друга тема, ха-
рактерна за късноренесансовата литература – за живота като театър. Друга важна 
тема в „Хамлет“ е за лудостта. Тази тема е характерна за литературата от периода 
на кризата, изживявана от хуманизма.

г) Сонети (91, 130) Шекспир
• Предполагаем отговор: Основни теми в сонет 91 са приятелството и любовта. 

Основна тема на сонет 130 е правдивостта на поезията. Противопоставени са два 
творчески принципа. Първият,  който е неприемлив за лирическия говорител, се 
доверява на готовите, стандартни начини, с които обикновено се изразява възхи-
щението от красотата на любимата. Другият, предпочетен от поета, е на вярност 
към истината.

• Учител: 
6. Потърсете мотива за пътуването в произведение от същата или друга епоха 

(в това число и съвременната) на чуждия език, който изучавате, и коментирайте 
неговата интерпретация. 

• Отговорът на поставената задача предполага  познаване на съдържанието на 
произведения от литературата на изучавания чужд език и владеене на интерпрета-
тивните техники. 

• Учител: 
7. Направете характеристика на следните герои: 
а) султанa Саладин, евреинa Мелхиседек (Бокачо „Декамерон“)
• Предполагаем отговор: Саладин е султан, издигнал се благодарение на изклю-

чителна храброст.  Евреинът Мелхиседек е мъдър човек. Думите и постъпките на 
двамата са присъщи за новия тип ренесансов герой – независимата личност, която 
активно гради своето собствено щастие.

б) Дон Кихот, Санчо Панса (Сервантес „Дон Кихот“)
• Предполагаем отговор:  Образът на знаменития идалго Дон Кихот и образът 

на неговия оръжиеносец  Санчо Панса са модификация на мотива за господаря и 
слугата. Първоначалната представа, която повествованието гради, е за контрастно 
противопоставяне на двамата, което се провежда на всевъзможни нива. Дон Кихот 
и Санчо са противопоставени като външност и физика, като поведение и реч, а 
също и като тип световъзприемане. В двойката герои се сблъскват мечти и дейст-
вителност, идеализъм и практицизъм, сън и безсъние, живот в миналото и живот 
в настоящето, поезия и проза. Впоследствие обаче решаващо става движението 
в отношенията между двамата, промените, които всеки от тях претърпява в хода 
на събитията. В съжителството си със Санчо Дон Кихот започва да проглежда за 
действителността, докато Санчо, от своя страна, под влияние на Дон Кихот посте-
пенно заменя доводите на практицизма с високите аргументи на идеализма.

в) Хамлет (Шекспир „Хамлет“) 
• Предполагаем отговор: Основните характеристики в поведението на Хам-

лет, върху които обичайно се съсредоточават различните тълкования за героя, са 
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престорената лудост и колебанието. Сложността на героя обаче произтича преди 
всичко от несъвпадането между различни представи за него, които текстът на тра-
гедията провокира. От една страна се създава представата за герой, който непо-
носимо страда от порочността на света. Като потъва в мрачните си размисли, той 
изгубва усещането си за ценността на живота и това обезсилва неговата действе-
ност. В подобна насока са ориентирани мислите на Хамлет в прочутия му монолог 
от Първа сцена на Трето действие, който започва с думите „Да бъдем или не – това 
се пита“. Като анализира колебанията си, той стига до прозрението, че те извират 
от невъзможността да стигне до абсолютната истина. Парализиран от несигур-
ност, той става жертва на собствените си нереализирани духовни сили, които се 
превръщат в слабост и го рушат емоционално и физически. Логично, монологът, 
който изразява това състояние на безизходица, довело Хамлет до ръба между пре-
сторената и истинската лудост, е  недовършен. Той прекъсва внезапно. Външният 
повод е появата на Офелия, но истинската причина е, че отвъд критичната точка, 
до която героят е стигнал, валидни са само смъртта или мълчанието. 

Това е представата, която Хамлет внушава за себе си на зрителя (или читателя). 
Внушението е убедително, тъй като основни характеристики на героя са необичайно 
силното му емоционално излъчване и увещателната мощ на думите му, проявена в 
неговите монолози, както и в отделни реплики от диалозите му с останалите герои. 

От една по-обективна гледна точка обаче поведението на героя изглежда различно. 
Хамлет е образцово проявление на типа на меланхолика. Хамлет действа в съответ-
ствие с меланхоличния си темперамент, който се изразява в мнителност и подозрител-
ност, редуващи се пристъпи на паралитично бездействие и свръхактивност, изпада-
не в продължителни размисли, внезапни изблици на язвително-подигравателен смях. 
Хамлет е представен в съответствие със съвременната на Шекспир теория дори и във 
външния си вид – бледото лице и черното трико, възприемано като емблематичен знак 
на меланхолията. Точно в меланхоличния темперамент на Хамлет може да се намери 
обективно обяснение за мудността му при осъществяване на отмъщението. Недове-
рието на героя към привидностите на живота крие също толковадълбоко недоверие 
към постижимостта на истината, която би могла да ги опровергае. Хамлет не е безпо-
грешен в преценките си – огорчението му от Гертруда, Офелия и дори Розенкранц и 
Гилденстерн надхвърля непомерно действителната им вина. Пак така и страданието 
му надхвърля обективните си основания, поради което нищо не може да го облекчи.

Тази игра на истини и полуистини, на оценки и неспособност за преценка задава 
контурите на една фундаментална човешка криза, в която се „разпадат връзките“ 
не само между човека и света, но и вътре в самия човек. И тъкмо в нея е универ-
салният смисъл на трагедията, сложна и непостижима като самия живот.

г) лирическият говорител, приятелят, „смуглата дама“ (Шекспир Сонети) 
• Предполагаем отговор: Главен герой на сонетния сборник е поетът, лириче-

ският говорител. Основното съдържание на сонетите е определено от неговите 
идеи, чувства и стремежи. Поетът идентифицира преди всичко с творчеството си, 
в него е основният смисъл на съществуването му, то придава на живота му допъл-
нителна стойност. Шекспировият поет е творец, типичен за Ренесанса. Той вижда 
в поезията си залог за безсмъртие на приятеля и любимата. 

Останалите герои в сонетите са приятелят – красив млад благородник, и люби-
мата – мургава, страстна жена, която приема любовта на поета, но дарява с благо-
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склонността си и приятеля му. Така се загатва присъствието на любовен триъгъл-
ник, в който поетът и младият му приятел са съперници. Това позициониране на 
героите няма стойност на действителен конфликт. Ролята му е да даде възможност 
за противопоставянето на два вида любов – възвишената, платонична любов, мис-
лена и като приятелство (в отношението на поета към младия мъж), на чувствена-
та, изпълнена със страст любов, обект на която е „смуглата дама“.

8. Посочете аналог на един от посочените герои (или на двойка герои) в произ-
ведение от същата или друга епоха (в това число и съвременната) на чуждия език, 
който изучавате, и направете съпоставка. 

• Отговорът на поставената задача предполага раз/познаване на герои от про-
изведения на литературата на изучавания чужд език  и владеене на интерпретатив-
ните техники. 

 Задачи шеста (6.) и осма (8.) са съобразени с интегралния подход, чрез който се осъ-
ществяват междупредметните връзки. Отговорите на поставените задачи способстват 
и за развиване на ключовата компетентност умения за общуване на чужди езици.   

9. Изгответе мултимедийна презентация, в която представяте интерпретация на 
разглежданите произведения в другите изкуства. Коментирайте начините на въз-
действие с оглед контекста на епохата на създаване на произведението (като лите-
ратурен вариант и като вариант на съответното изкуство) и с оглед спецификата на 
въздействие на естетическите средства и похвати за съответното изкуство. 

• Поставената задача може да бъде възложена за домашна работа. Тя (задача 9.) 
също е съобразена с интегралния подход, чрез нея се експонира връзката на лите-
ратурата с другите изкуства. Изготвената мултимедийна презентация и съпровож-
дащите я коментари способстват за изграждане и на друга ключова компетентност 
– дигитална компетентност.

Всяка от поставените задачи би могла да се осъществи чрез групова самостоя-
телна работа. 

Очаквани резултати:
1.Познава значението на Ренесанса като културна епоха. 
2. Различава отличителни за епохата на Ренесанса светогледни идеи 
3. Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове ценности и 

норми, проблеми и конфликти, характерни за Ренесанса.
4. Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, с герои-

те, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на създаването им. 
5. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от 

различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна задача – изследова-
телска, комуникативна или творческа.

6. Тълкува изучените творби от Ренесанса съобразно културноисторическите 
им характеристики.

7. Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата. 
8. Тълкува изучените творби от Ренесанса съобразно родовите и/или жанровите 

им характеристики.
9. Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в 

изучените творби.
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Тест 1
АНТИЧНОСТ

1. Кое от посочените твърдения за епохата на Античността НЕ е вярно:
А) Наименованието Античност идва от гръцки език и означава „стар“, „стари-

нен“, „древен“.
Б) Древна Елада, наречена по-късно от римляните Гърция, и Древен Рим са рож-

дените места на европейската антична цивилизация.
В) Хармонията и красотата, простотата и яснотата, редът и симетрията са воде-

щи принципи за античния свят 
Г) През Античността на човека се гледа като на малък космос.

2. Кое от посочените твърдения за митологията и мита НЕ е вярно:
А) Най-силно влияние върху европейската култура имат старогръцката митоло-

гия, а по-късно и римската митология.
Б) Митологичните схващания за светоустройството са се съхранили във време-

то чрез митовете.
В) Митът е свещен разказ за богове и герои, в който се излагат най-древните 

митологични представи на хората.
Г) Митът е най-късната форма на човешка словесност.

3. В кои от посочените митове е въплътена идеята за човеколюбието:
А) за Прометей Б) за Пандора В) за Едип Г) за Троя

4. В кои от посочените митове е въплътена идеята за последствията от 
пристъпването на родовите закони: 

А) за Прометей Б) за Пандора В) за Едип Г) за Троя

5. Коя от посочените особености на литературата на Античността НЕ е вярна:
А) устно създаване и разпространение
Б) обособено явление 
В) потребява се чрез слушане и в колектив
Г) отличава се със своя празничен и състезателен характер

6. Коя от посочените особености на литературните родове НЕ е вярна:
А) Епосът възниква в края на Геометричната епоха (VIII век пр.Хр.) и разказва 

предимно за външния свят (събития, хора, действия и конфликти).
Б) Лириката се появява в епохата на Архаиката (VII век пр.Хр.) и изразява ос-

новно вътрешния свят на човека. 
В) Драмата, се ражда в Класическия период (V век пр.Хр.) и представя действия 

чрез постъпките и думите на героите, които се показват. 
Г) Три са основните литературни рода – епос, лирика и драма, като всеки от тях 

се проявява чрез еднакви жанрове.

7. Кой от посочените автори е представител на античния епос:
А) Омир Б) Сафо В) Есхил Г) Софокъл
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8. Кой от посочените автори е представител на античната лирика:
А) Омир Б) Сафо В) Хезиод Г) Еврипид

9. Кой от посочените автори НЕ е представител на античната драма:
А) Есхил Б) Пиндар В) Софокъл Г) Еврипид

10. Посочете митологичната основа на „Илиада“: 
А) митът за Троянската война Б) митовете за Прометей
В) митовете за Едип Г) митът за Пандора

11. Кое време от войната при Троя представят  събитията в „Илиада“:
А) събитията през всичките години на войната
Б) събитията от първата година на войната
В) събитията от петата година на войната
Г) събитията от последната, десета, година на войната 

12. Посочете героя, който според изследователите е „любимото чедо на 
Омир“:

А) Ахил Б) Хектор В) Агамемнон Г) Парис

13. В кой от редовете НЯМА постоянен епитет:
А) както орел, нависоко литнал на воля
Б) шлемовеецът, славният Хектор
В) Ахил богоравен
Г) белоръка, добра Андромаха

14. Кое от посочените заглавия НЕ е подходящо за разглежданите песни от 
Омировата „Илиада“

А) Първа песен: Свадата на Ахил и Агамемнон
Б) Шеста песен: Сбогуването на Хектор с Андромаха
В) Двадесет и втора песен:  Смъртта на Хектор
Г) Двадесет и четвърта песен: Силата на омразата

15. Посочете вярното твърдение за Сафо:
А) създава епически произведения
Б) създава лирически произведения 
В) създава трагедии 
Г) създава комедии 

16. Посочете вярното твърдение за лирическите жанрове:
А) ода – стихотворение, израз на тъга
Б) елегия – стихотворение, израз на възторг
В) лирическа песен – стихотворение, в което се „пее“ за емоционалното състоя-

ние на героите
Г) сватбени песни – стихотворения, които не възхвалят качествата на младоженците
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17. Коя от посочените особености за строфичната организация на „Лю-
бов“ НЕ е вярна:

А) Оригиналният текст не съдържа строфи
Б) Достигналият до нас текст съдържа четири строфи
В) Специфичен похват е градирането на чувствата във всяка следваща строфа
Г) Сапфическите строфи се отличават с ритмическа организация, присъща на 

творбите на Сафо

18. Кой от посочените герои не присъства в „Любов“:
А) лирическият говорител
Б) епическият воин 
В) девойката, представена в първа строфа
Г) човекът, приседнал до момичето и описан като равен на боговете

19. Коя от посочените теми не е характерна  за „Любов“:
А) темата за любовта, която буди радост, но носи и страдание
Б) темата за сладката болка от съзерцаването на любим човек
В) темата за гнева и възмездието
Г) темата за споделянето на личните емоции

20. Посочете автора на изучаваната трагедия „Антигона“:
А) Омир Б) Есхил В) Софокъл Г) Еврипид

21. Кой от посочените митологични цикли/ митове е в основата на съдър-
жанието на „Антигона“:

А) Тиванският митологичен цикъл
Б) Троянският митологичен цикъл
В) митовете за Прометей
Г) митът за Пандора 

22. Кой от посочените герои НЕ е действащо лице в трагедията „Антигона“:
А) Креон Б) Едип В) Антигона Г) Исмена

23. Посочете вярното твърдение за жанра на „Антигона“:
А) „Антигона“ е комедия. Б) „Антигона“ е лирическа песен.
В) „Антигона“ е трагедия. Г) „Антигона“ е ода.

24. Коментирайте в свободен отговор (в рамките на едно-две изречения) 
следната реплика на Антигона в четвърти епизод от трагедията: 

Бащин град на тиванската родна земя, и вий, богове на дедите!
Ето, водят ме, няма избава!

Вий, тивански старейшини, виждате как, от кого — последна от царския род,
аз понасям такава беда за това, че изпълних дълга благочестен! (Стражите 

извеждат Антигона.)
За какъв дълг става въпрос?
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Ключ с верните отговори:
Въпрос № Верен отговор Брой точки

1. А 1

2. Г 1

3. А 1

4. В 1

5. Б 1

6. Г 1

7. А 1

8. Б 1

9. Б 1

10. А 1

11. Г 1

12. Б 1

13. А 1

14. Г 1

15. Б 1

16. В 1

17. А 1

18. Б 1

19. В 1

20. В 1

21. А 1

22. Б 1

23. В 1

Скала за преобразуване
на точките в оценки

Oценка Точки

Слаб 2 до 13 т. вкл.

Среден 3 
(3,00 – 3,49)

14 – 15

Добър 4 
(3,50 – 4,49)

16 – 19

Много добър 
(4,50 – 5,49)

20 – 23

Отличен 
(5,50 – 6,00)

24 – 25

Въпрос 24. Възможен отговор: Става въпрос за родовия/сестринския дълг, който 
е подвластен на божествените, а не на държавните закони. 2 точки
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Тест 2
СРЕДНОВЕКОВИЕ

1. Коя от посочените особености НЕ се отнася до епохата на Средновековието:
А) Период от културното и историческото развитие на европейската цивилизация.
Б) Продължава до началото на Ренесанса след средата на XIV век. 
В) Свързва две епохи на блестяща култура.
Г) През тази епоха на човека се гледа като на малък космос.

2. Коя от посочените характеристики е основна за Средновековието:
А) християнският мироглед Б) езическият мироглед
В) светският мироглед Г) атеистичният мироглед

3. Кое от посочените становища НЕ се отнася до живота на човека в епо-
хата на Средновековието:

А) Зависи от принадлежността и мястото си в своята религиозна, териториална, 
езикова или етническа група.

Б) Извършва всички дейности пред очите и в съответствие с очакванията на 
околните.

В) Религиозните и етническите различия не са ясно дефинирани.
Г) Отклоняването от официалното учение на църквата води до обвинение в ерес.

4. Кое от посочените становища НЕ отговаря на представата за среднове-
ковния творец:

А) Единственият истински творец е Богът – създател на видимия и невидимия свят.
Б) Най-често е духовник, положил обет за отхвърляне на земните страсти.
В) Има ниско творческо самочувствие и заради това смирено премълчава името си.
Г) Земната слава, популярност и известност слабо го вълнуват .

5. Кое от посочените становища НЕ отговаря на представата за среднове-
ковния читател:

А) Грамотните хора в средните векове са малцина.
Б) Всеки човек от епохата на Средновековието е читател. 
В) Среща се предимно в манастирите и църквите.
Г) Обучението по четене е насочено предимно към приемащите духовен сан. 

6. Коя религиозна общност НЕ почита Библията като свещена книга:
А) будистите Б) мюсюлманите В) юдеите Г) християните

7. Кое от посочените твърдения за съдържанието на Стария завет НЕ е вярно:
А) Старият завет се състои от 50 книги, създавани между XIII и I век пр.Хр.
Б) Първите пет книги са известни и като „Мойсеево петокнижие“ или „Тора“ (на 

еврейски „Закон“). 
В) Мойсеево петокнижие е разказ за сътворението на света и съдбата на бого-

избрания народ на юдеите. 
Г) „Книги на пророците“  разказват историята на евреите по време на вавилон-

ския плен и сложните перипетии в тяхната историческа съдба.
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8. Кое от посочените твърдения за съдържанието на Новия завет НЕ е вярно:
А) Откъсите от Евангелие на Матей и Евангелие на Йоан са от втората част на 

Библията, която се нарича Нов завет и е свещен текст за християните и мюсюлма-
ните, но не и за юдеите.

Б) Новият завет се състои от 27 книги, възникнали в периода между средата на 
I и първата половина на II век.

В)  Евангелията са разказ за деянията на апостолите (учениците на Христос).
Г) Оригиналният език, на който са създадени книгите, е т.нар. „новозаветен 

гръцки“ – езикът, разпространен в средиземноморския свят и Близкия Изток в 
края на Античността. 

9. Кой от посочените автори НЕ е представител на средновековната ли-
тература:

А) Климент Охридски Б) Константин Преславски
В) Софокъл Г) Черноризец Храбър

10. Посочете предполагаемия автор на „Пространно житие на Констан-
тин-Кирил Философ“:

А) Св. Климент Охридски Б) Константин Преславски
В) Черноризец Храбър Г) Йоан Екзарх
 
11. Коя от посочените особености НЕ се отнася до жанра житие:
А) Жанр, който води началото си от античните животоописания.
Б) Предлага поучителни разкази за живота на светците, а чрез това – модел за 

подражание.
В) Разказ за това как светецът живее и действа в света на обикновените хора. 
Г) Героят се променя и развива в процеса на повествованието.

12. Чия е съществената роля в структурата на житийния текст:
А) на перифразите
Б) на библейските цитати
В) на афоризмите
Г) на сентенциите
 
13. Посочете характерния художествен похват за житието:
А) чудото Б) възхвалата В) красноречието Г) контраста

14. Кой от посочените компоненти НЕ изгражда жанровата схема на 
житието:

А) въведение Б) „деяния“ на светеца В) смърт на светеца Г) възкресение

15. Посочете ключовата сцена на творбата „Пространно житие на Кон-
стантин-Кирил Философ“:

А) мисията при сарацините Б) мисията при хазарите
В) мисията при великоморавците Г) срещата с триезичниците
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16. Кой от посочените средновековни книижовници е авторът на „Азбучна 
молитва“:

А) Константин-Кирил Философ Б) Константин Преславски
В) Черноризец Храбър Г) Климент Охридски

17. Защо  авторът на „Азбучна молитва“ моли Бог да му изпрати творче-
ски дух и сила:

А) за да може да открие пътя към Словото
Б) за да задоволи своята суета
В) за да удовлетвори стремежа си към светски блясък
Г) за да постигне собственото си избавление

18. Посочете  композиционното делене на творбата „Азбучна молитва“:
А) В композицията на творбата се обособяват условно два фрагмента.
Б) В композицията на творбата се обособяват условно четири фрагмента.
В) В композицията на творбата се обособяват условно три фрагмента. 
Г) В композицията на творбата се обособяват условно пет фрагмента.

19. Коя от посочените теми е централна за литературата през Златния век:
А) за славянското писмо  Б) за пътя към Бога
В) за славянските народи Г) за избавлението от греха

20. Посочете специфичния поетичен похват, използван от  автора на „Аз-
бучна молитва“:

А) реторичен въпрос  Б) антитеза В) акростих Г) градация

21. Посочете  вярното твърдение за жанра на творбата „За буквите“:
А) Жанрът на творбата е полемична апология. 
Б) ) Жанрът на творбата е молитва. 
В) Жанрът на творбата е житие.
Г) Жанрът на творбата  е похвално слово. 

22. Посочете  композиционното делене на творбата „За буквите“:
А) Творбата се състои от пет основни части.
Б) Творбата се състои от четири основни части.
В) Творбата се състои от три основни части.
Г) Творбата се състои от две основни части. 

23. Посочете ключовата тема на творбата „За буквите“:
А) темата за триезичието
Б) темата за историята на славянските народи
В) темата за възхода на славянските народи
Г) темата за божествения ред и съвършенство 

24. Напишете в рамките на едно-две изречения вашия коментар за разли-
ката в тълкуването на Шестата божа заповед: „Не убивай!“, от юдеите и от 
човека на настоящето.
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Ключ с верните отговори:
Въпрос № Верен отговор Брой точки

1. Г 1

2. А 1

3. В 1

4. В 1

5. Б 1

6. А 1

7. Г 1

8. В 1

9. В 1

10. А 1

11. Г 1

12. Б 1

13. А 1

14. Г 1

15. Г 1

16. Б 1

17. А 1

18. Б 1

19. А 1

20. В 1

21. А 1

22. Г 1

23. А 1

Скала за 
преобразуване

на точките в оценки
Oценка Точки

Слаб 2 до 13 т. 
вкл.

Среден 3
(3,00 – 3,49)

14 – 15

Добър 4
(3,50 – 4,49)

16 – 19

Много добър 
(4,50-5,49)

20 – 23

Отличен
(5,50 – 6,00)

24 – 25

Въпрос 24. Възможен отговор: От гледната точка на настоящето означава „не 
убивай по принцип“ (никого и за нищо на света), за юдеите обаче тази заповед е 
означавала единствено „не убивай никого от своето племе“ и съвсем не се е отнасяла 
до чужденците. 2 точки
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ТЕСТ 3
РЕНЕСАНС

1. Коя от посочените особености НЕ се отнася до епохата на Ренесанса:
А) Играе ролята на мост между средните векове и новите времена. 
Б) Има решаващо значение за културното развитие на Западна Европа.
В) Възражда античната културна традиция.
Г) Следва разпадането на Римската империя в края на Античността.

2. Коя от посочените особености НЕ се отнася до до епохата на Ренесанса: 
А) мрачен среден век (medium aevum), свързващ две епохи на блестяща култура 
Б) чувство за дълбока промяна – интелектуална и емоционална 
В) усещане за неограничени перспективи пред човешката личност
Г) възраждане на античната културна традиция

3. Коя от посочените особености НЕ се отнася до светогледната нагласа на 
човека в епохата на Ренесанса:

А) антропоцентризъм
Б) теоцентризъм
В) уважение към личните качества на индивида
Г) утвърждаване на индивидуалните човешки амбиции и предприемчивост

4. Кое от посочените определения НЕ отговаря на представата за ренесан-
совия творец:

А) всестранно развита човешка личност
Б) личност, която притежава широки познания във всички области
В) универсалност на познанията и творческите изяви
Г) духовник, положил обет за отхвърляне на земните страсти

5. Кое от посочените определния НЕ отговаря на представата за ренесан-
совия читател:

А) високо образован Б) принадлежащ към дворцовите кръгове
В) потенциален автор Г) с духовен сан

6. Коя от посочените характеристики  на хуманизма НЕ е правилна:
А) културна програма, която идва като смяна на средновековната схоластика
Б) културна програма, която продължава средновековната схоластика
В) културна програма, определяща идеологията на Рененса 
Г) културна програма, която предпоставя свободното развитие на автономната 

човешка личност

7. Коя от посочените теми НЕ е характерна за литературата на Ренесанса: 
А) за природата Б) за култа към красотата
В) за славянското писмо Г) за отчаянието на духа
 
8. Кой от посочените автори НЕ е представител на ренесансовата литература:
А) Климент Охридски Б) Бокачо В) Сервантес Г) Шекспир
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9. Коя от посочените особености НЕ се отнася до жанра новела:
А) кратък разказ  Б) малък брой герои
В) очакван край  Г) необичайно, впечатляващо събитие

10. Коя от посочените особености НЕ се отнася до жанра роман:
А) голямо по обем епическо произведение 
Б) написано в проза 
В) представя действителни герои и събития 
Г) представя събитията така, като че ли се разгръщат в настоящето

11. Коя от посочените особености НЕ се отнася до жанра сонет:
А) лирическо стихотворение Б) неопределен обем
В) устойчива композиционна схема Г) съставен от четиристишия и тристишия

12. Кой от посочените компоненти НЕ съответства на  модела, по който се 
разгръща „Притчата за трите пръстена“:

А) начало с поставен пред героя проблем Б) етап на активната деятелност
В) неблагополучен финал Г) неочакван обрат

13. Посочете героя разказвач на приказката за трите пръстена („Притча-
та за трите пръстена“):

А) султанът Саладин Б) евреинът Мелхиседек В) Бокачо Г) тримата сина

14. Кой от посочените моменти е кулминацията на „Притчата за трите 
пръстена“:

А) замисълът на Саладин да вземе парите на евреина 
Б) поставянето на въпроса капан 
В) споделянето от Мелхиседек на притчата за трите пръстена 
Г) финала на притчата и решението на Саладин

15. Защо „Дон Кихот“ е определен като пародия на рицарските романи:
А) защото е първият реалистичен роман в литературата на Западна Европа 
Б) защото осмива рицарските романи
В) защото за изграждането му Сервантес използва вече познатия рицарски роман 
Г) защото за изграждането му Сервантес използва вече познатия измамниче-

ско-авантюрен (пикаресков) роман

16. През кой век се развива действието в романа „Дон Кихот“: 
А) през ХV век Б) през ХVІ век В) през ХVІІ век Г) през ХVІІІ век

17. Кой от посочените герои не е участник в романа „Дон Кихот“:
А) Алонсо Кихана
Б) Санчо Панса
В) Клавдий
Г) Дулсинея
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18. Коя от посочените теми НЕ е характерна за романа „Дон Кихот“:
А) за завръщането в родния дом 
Б) за пътя и пътуването
В) за лудостта
Г) за господаря и слугата

19. На какво се дължи трагическият изход от конфликта, в който попадат 
героите на трагедията „Хамлет“: 

А) на съдбата 
Б) на волята на боговете
В) на готовността на героя да се отрече от живота в името на своя идеал
Г) на нещастно стечение на обстоятелствата

20. На кого от посочените герои вярва безрезервно Хамлет:
А) на Хорацио 
Б) на Офелия 
В) на Лаерт
Г) на Гертруда

21. Коя от посочените теми не е характерна за трагедията „Хамлет“?
А) темата за отношението между привидност и истина
Б) темата за живота като театър
В) темата за лудостта
Г) темата за любовта и след смъртта

22. Защо според Гьоте Хамлет бави своето отмъщение:
А) защото се страхува 
Б) поради нетърпението си да отмъсти (по някаква непостижима логика)
В) защото ако престъпникът бъде убит, докато се моли, душата му може да бъде 

спасена
Г) поради непосилната задача, която си е поставил – прекомерното ѝ обмисляне 

парализира активността на героя 

23. Кой от посочените герои не се среща в сонетния сборник на Шекспир:
А) знаменитият идалго
Б) лирическият говорител
В) приятелят – красив млад благородник
Г) любимата – мургава, страстна жена

24. Отговорете в рамките на едно-две изречения на въпроса: „Защо  тема-
та за красотата е една от основните теми в сонетите на Шекспир?“.   
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Ключ с верните отговори:
Въпрос № Верен отговор Брой точки

1. Г 1

2. А 1

3. Б 1

4. Г 1

5. Г 1

6. Б 1

7. В 1

8. А 1

9. В 1

10. В 1

11. Б 1

12. В 1

13. Б 1

14. Г 1

15. Б 1

16. В 1

17. В 1

18. А 1

19. В 1

20. А 1

21. Г 1

22. Г 1

23. А 1

Скала за преобразуване
на точките в оценки

Oценка Точки

Слаб 2 до 13 т. вкл.

Среден 3 
(3,00 – 3,49)

14 – 15

Добър 4 
(3,50 – 4,49)

16 – 19

Много добър
(4,50 – 5,49)

20 – 23

Отличен 
(5,50 – 6,00)

24 – 25

Въпрос 24. Възможен отговор: Защото Шекспир твори във времето на Ренесанса, 
когато се утвърждава ценностното отношение към човешката природа, към нейното 
съвършенство и красота (във физически  и нравствен аспект). 2 точки
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ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ
1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха:
А) хармонията и красотата 
Б) редът и симетрията
В) хаосът и безредието 
Г) простотата и яснотата
 
2. Кой е създателят на древногръцките митове:
А) Омир  Б) Сафо
В) Софокъл Г) няма име

3. За кой от посочените жанрове е представителна творба Омировата по-
ема „Илиада“: 

А) епическа поема
Б) лирическа песен
В) трагедия 
Г) комедия 

4. В коя песен е представено сбогуването на Хектор с Андромаха: 
А) в първа песен на „Илиада“
Б) в шеста песен на „Илиада“
В) в двадесет и втора песен на Илиада“
Г) в двадесет и четвърта песен на „Илиада“

5. На кой от посочените принципи е изградена Софокловата трагедия 
„Антогона“: 
А) на принципа на симетрията между отделните герои
Б) на принципа на хармонията между отделните герои
В) на принципа на синхрона между отделните герои
Г) на принципа на противопоставянето между отделните герои

6. Кой е основният съдържателен елемент в драмата:
А) конфликтът
Б) действието
В) характерът
Г) катарзисът

7. До кой век продължава Средновековието: 
А) до XIII век (включително) Б) до XIV век (включително)
В) до XV век (включително) Г) до XVI век (включително)

8. Чии земи НЕ включва Православният изток:
А) днешна България, Сърбия Б) Македония и Албания
В) Гърция, Румъния Г) части от Русия и Турция.
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9. Довършете изречението с верния отговор.
„Азбучна молитва“ е образец на 
А) битова приказка  Б) светско лирическо произведение
В) агиографска проза Г ) старобългарската декламативна поезия
 
10. От кое произведение е изречението: 
„Когато го дадоха на учение, той с бистрата си памет преуспяваше в нау-

ката повече от всички други ученици, та беше за почуда на всички.“
А) „Пространно житие на Константин – Кирил Философ“ 
Б) „Азбучна молитва“
В) „За буквите“
Г ) „Декамерон“

11. С имената на кои библейски герои се свързва мотивът за братоу-
бийството: 

А) Адам и Ева
Б) Мойсей и фараона
В) Каин и Авел
Г) Пилат и Симон 

12. Коя е обикнатата литературна форма в евангелския разказ: 
А) чудото
Б) посланието
В) притчата
Г) молитвата

13. Коя от изброените светогледни идеи НЕ принадлежи на Ренесанса:
А) възраждане на античната културна традиция
Б) организиране на света според божествената воля и разум 
В) поставяне на човека в центъра на света 
Г) уважение към личните качества на индивида

14. Кой е образцовият вариант на Ренесанса: 
А) Испанският ренесанс 
Б) Англйският ренесанс
В) Френският ренесанс 
Г) Италианският ренесанс

15. Коя от представените основни характеристики на ренесансовата нове-
ла НЕ е вярна:

А) краткост 
Б) неочакван край
В) обичайно събитие
Г) малък брой герои
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16. Какъв е бил първоначалният замисъл на Сервантес:
А) Да напише пародия на рицарските романи. 
Б) Да напише история на рицарските романи. 
В) Да напише обзор на рицарските романи. 
Г) Да напише летопис на рицарските романи. 

17. Защо Хамлет е един от най-сложните и загадъчни образи в световната 
литература? 

А) защото е главният герой в трагедията на Шекспир
Б) защото е престорено луд и се колебае
В) защото текстът провокира различни представи за него
Г)  защото е меланхолик 

18. Свържете имената на авторите и техните произведения със съответ-
ния жанр:

1. Шекспир „Хамлет“
2. Сервантес „Дон Кихот“
3.  Черноризец Храбър „За буквите“ 
4. Бокачо „Декамерон“
А) полемична апология
Б)  трагедия
В) новела
Г) роман

19. Свържете имената на авторите и техните произведения със съответ-
ните герои:

1. Омир „Илиада“
2. Софокъл „Антигона“
3. Шекспир „Хамлет“
4.  Сервантес „Дон Кихот“
А) Дулсинея
Б) Лаерт 
В) Исмена
Г) Нестор
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Ключ с верните отговори:
Въпрос № Верен отговор Брой точки

1. В 1

2. Г 1

3. А 1

4. Б 1

5. Г 1

6. Б 1

7. Б 1

8. Б 1

9. Г 1

10. А 1

11. В 1

12. В 1

13. Б 1

14. Г 1

15. В 1

16. А 1

17. В 1

18. 1 – Б
2 – Г
3 – А
4 – В

4

19. 1 – Г
2 – В
3 – В
4 – А

4

Скала за преобразуване
на точките в оценки

Oценка Точки

Слаб 2 до 13 т. вкл.

Среден 3 
(3,00 – 3,49)

14 – 15

Добър 4 
(3,50 – 4,49)

16 – 19

Много добър
(4,50 – 5,49)

20 – 23

Отличен 
(5,50 – 6,00)

24 – 25
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