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Уважаеми учители,

Авторският екип на издателство „Анубис“ подготви за вас и за вашите 
ученици учебен комплект по новата програма по български език и литература 
за 7. клас, който съдържа:

• Учебник (книжен и електронен вариант)
• Учебна тетрадка
• Книга за учителя
Учебникът е съобразен с програмата, следва нейната логика и цели ус-

пешното ѝ осъществяване в процеса на обучението. Материалът е обособен 
в два раздела, а темите са представени така, че ученици и учители да могат да 
работят организирано и ползотворно. За авторите и за литературните произ-
ведения е подбрана съществена информация, която да служи за ориентир в 
общуването с художествените текстове. Търсен е баланс между факти, анали-
зационни наблюдения, насочващи въпроси, изследователски задачи, обобще-
ния и контролни тестове.

Учебната тетрадка допълва учебника, като дава възможност за повече 
самостоятелна работа на учениците. Следващи структурата на учебника, за-
дачите в тетрадката предполагат не само още по-задълбочено четене на ху-
дожествените текстове, но и развиване на уменията за интерпретиране на 
произведенията и за създаване на собствени писмени текстове – отговор на 
литературен въпрос, разказ по преживяно, характеристика на герой. Учебната 
тетрадка е добра възможност както за развитие на ученика, така и за наблюде-
ние и оценяване на неговата работа от страна на учителя. Задачите са с различ-
на степен на трудност и са предназначени за ученици с различни възможности 
и интереси. 

Книгата за учителя съдържа:
• Методическа концепция
• Структура на учебника
• Примерно годишно разпределение
• Кратки планове на уроците, предлагащи примерен модел на организация 

на преподаването
• Отговори на тестовете в учебника

Уважаеми колеги,

Благодарим ви, че избрахте нашия учебник. Надяваме се трудът ни да бъде 
полезен за вашата отговорна и нелека, но смислена и благородна работа. 

На добър час!

Авторите 
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МЕТОДИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ

Учебникът по литература за 7. клас на издателствата „Анубис“ и „Булвест 2000“ следва фило-
софията на учебната програма по български език и литература за 7. клас (компонент литература), 
в която се открояват следните идеи:  

– акцент върху българската литература от Възраждането до първите десетилетия на ХХ век
– опознаване и осмисляне на националната култура чрез представителни литературни творби
– извличане от художествените произведения на информация за проблеми, конфликти, цен-

ности, характерни както за епохата, която отразяват, така и за съвременността
– акцент върху изграждането на граждански и обществени компетентности чрез обучението 

по литература
– култивиране на литературно компетентен читател чрез обяснения за жанровата и езиковата 

специфика на литературните произведения
– изграждане на умения за тълкуване на диалогизиращи помежду си текстове, за проследяване 

на едни и същи мотиви, образи, конфликти, идеи в различни литературни произведения
– развитие на комуникативни компетентности чрез създаване на различни по жанр собствени 

текстове – описание на предметна обстановка в художествен текст, отговор на литературен въ-
прос, разказ по преживяно. 

От учебната програма са предопределени и двата раздела в учебника – Българинът във въз-
рожденския свят и Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти. Първият включва 
творбите на Добри Чинтулов, Христо Ботев и Иван Вазов, а вторият – на Алеко Константинов, 
Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин и Йордан Йовков. 

Представяйки авторите и произведенията, определени от учебната програма, учебникът цели 
да допринесе за развитието на социокултурни, литературни и комуникативни компетентности у 
учениците, като обръща специално внимание на:

– осмислянето на художественото произведение в социокултурен контекст
– идентифициране на проблеми и конфликти, интерпретирани в литературните текстове
– свързване на проблеми и конфликти от художествените текстове в лични идеи
– формиране и обосноваване на лична позиция по проблеми, открояващи се в литературните 

творби
– познаване и осмисляне на представителни за българската литература произведения – жанр, 

сюжет и фабула, композиция, герои, стилови и езикови особености и т. н.
– съзнаване на художествената условност
– разпознаване и осмисляне на средствата, чрез които се постига естетическото въздействие 

на художествения текст
– изпълняване на конкретна изследователска задача
– разпознаване по откъс от изучено произведение на неговия автор
– свързване на името на автора със заглавието на произведението и с имената на героите
– тълкуване на смисъла на фраза, стих или изречение в контекста на цялото произведение
– създаване в устна форма на описание на предметна обстановка в художествен текст
– създаване в писмена форма на кратък отговор на литературен въпрос
– създаване в устна и в писмена форма на разказ по преживяно
– спазване на нормите на българския книжовен език.
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СТРУКТУРА НА УЧЕБНИКА

Представянето на художествените произведения започва с информация за автора. Рубрика-
та АВТОРЪТ включва кратък биографичен разказ, сведения за творческото развитие на автора, 
обобщение за мястото и ролята му в българския литературен живот. Текстовете са придружени 
от фотографски портрет на автора. В някои случаи е включен и по-богат илюстративен матери-
ал, чрез който да се изгради или допълни представата за семейната и приятелската среда, за ли-
чността, бита, епохата. Рубриката ЛЮБОПИТНО поднася накратко интересен факт, свързан или 
с живота на автора, или с отношението към личността и творчеството му. Целта е да се загатне, че 
големите имена в българския литературен и културен живот имат човешки измерения, да се про-
вокира и насърчи изследователският интерес на учениците, да се стимулира желанието им сами да 
прочетат повече за автора и за времето, в което той е живял.

В рубриката ДА ПРОЧЕТЕМ ЗАЕДНО са зададени въпроси, чиито отговори ученикът да по-
търси още при първия прочит на художествения текст. Повечето въпроси са насочващи – ориен-
тират към специфични и важни особености на произведението, които е добре да бъдат забелязани, 
наблюдавани и анализирани, за да се проникне в смисъла му и за да се възприемат посланията му. 

Рубриката ПРОИЗВЕДЕНИЕТО съдържа самия художествен текст (цял или откъс). Освен 
за работещите с учебника ученици и учители художествените текстове са поставени в учебника 
и за се стимулира пряката работа с тях. Постоянното вглеждане в текста е най-добрият начин за 
неговото разбиране, осмисляне и интерпретиране. Редом с текстовете е поставен РЕЧНИК на 
онези думи в тях, които могат да се окажат непознати или неясни за учениците. Най-често това са 
архаизми, диалектизми, турцизми, поетизми или собствени имена, свързани с определен истори-
чески контекст.

Анализационният прочит на произведенията започва с рубриката ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ. 
Поставянето ѝ на първо място, от една страна, се дължи на факта, че учебната програма акцентира 
върху жанровите и композиционните особености на изучаваните текстове, от друга – на възмож-
ността информацията за жанра и за композицията да се обвърже с информация за творческата 
история и за авторовия замисъл. В някои случаи именно в тази рубрика са въведени нови понятия 
като повест, ода, балада, елегия, композиция. В други просто са посочени формалните параметри 
на произведението, което предстои да бъде изучавано. 

Рубриката ВЕЧЕ НАУЧИХТЕ допълнително подчертава новите литературни понятия. 
Следва рубриката ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ, в която са посочени смисловите акценти на про-

изведението. Откроени са темите, мотивите, конфликтите, проблемите..., онова, което може да 
послужи за отговор на въпросите „За какво говори литературното произведение?“, „Какви теми 
разработва?“, „Какви проблеми поставя?“ Поднесени синтезирано, темите и проблемите на съот-
ветния литературен текст дават възможност не само той да се разбере, но и да се свърже с други 
творби, разработващи същите теми и проблеми, да се забележат сходствата и различията, да се 
прецени доколко темите и проблемите се отнасят за определен исторически момент и доколко са 
валидни за други епохи.

Рубриката ГЕРОИ И ОБРАЗИ откроява ключови за осмислянето на всеки художествен текст 
елементи. Използването на понятията герои и образи е с цел придобиване на повече яснота от-
носно понятието художествен образ. Разграничават се понятията лирически герой и лирически 
говорител, коментират се основните персонажи, разглеждат се абстрактни образи като родина, 
чужбина, образи символи, природни образи и т. н. Посочват се сложността и многообразието на 
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художествения свят, изграден чрез подреждането и обвързването на човешки фигури, природни и 
предметни детайли, географски и битови елементи. На учениците се разкрива, че героите и обра-
зите в художествения текст имат съществена роля за неговото изграждане, че в тях са заложени 
основни идеи, че наблюдаването и анализирането им отвежда към осмислянето на текста. Някои 
наблюдения се позовават на работата в 6. клас върху характеристика на герой – открояват се 
ролите на портретни, речеви, поведенчески, авторови и др. характеристики на героите, особено в 
по-обемните белетристични произведения.

След вглеждането в образите е отделено място на водещите послания в художествените тек-
стове. Рубриката ИДЕИ И ЦЕННОСТИ се занимава с онези идейни аспекти на литературните 
творби, които всъщност са им отредили място не само в учебните програми, но и в културната 
памет на българите. Открояването на ценностите, които творбата защитава, е възможност за об-
вързване и съизмерване на ценностни модели от миналото и съвременността.

Наблюдението на художествените текстове завършва с рубриката ЕЗИК И СТИЛ. В нея се 
отбелязват стиловите и езиковите особености, чрез които се постигат внушенията и въздействи-
ята на литературните творби. Без излишно теоретизиране и натрупване на литературни термини 
се посочват особености на направата на произведенията, разкрива се умението на авторите да си 
служат с възможностите на българския език и да изграждат чрез него художествени светове.

Основна и определяща облика на учебника е рубриката ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ. Тя се по-
явява многократно като съпътстваща и подпомагаща всяка от частите на анализа. Въпросите и 
задачите са разпределени така, че да могат да служат на учителите и на учениците в пряката им 
работа с различни аспекти на художествените произведения. Именно отговарянето на въпросите 
и изпълнението на задачите прави възможно активното участие на ученика в процеса на обуче-
нието. Въпросите и задачите са формулирани така, че да доразвиват представеното в съответните 
рубрики. Те насочват към още по-задълбочено общуване с художествения текст, поощряват са-
мостоятелната работа и подпомагат формирането на умения  за четене, разбиране, интерпрети-
ране. Могат да се използват както за работа в клас като обслужващи дискусии, самостоятелна 
работа или работа по групи, така и като задания за домашно. 

Изложението за всяко от художествените произведения завършва с рубриката РАБОТИЛ-
НИЦА. Тя съдържа задачи, които изискват по–продължителна индивидуална или екипна работа, 
базирана на изученото, но и предполагаща допълнително проучване и изследване, съпоставяне, 
прилагане на знания и лично творчество. Задачите в нея не са задължителни. Предназначени са за 
отделни ученици или за цели класове с подчертани интереси към литературата, езика, изкуствата 
и културата. 

Текстовете в учебника са придружени от разнообразни илюстрации. Някои, както вече беше 
отбелязано, допълват представянето на автора, други свидетелстват за епохата чрез изображения 
на видни дейци, архитектура, предмети от бита, трети подчертават информацията от художестве-
ните текстове чрез акценти върху явления и образи, исторически места и др., четвърти разкриват 
отношение към авторите и други художествени интерпретации на техни произведения – паметни-
ци, кадри от филми и театрални спектакли.

Специално място в учебника заемат уроците, свързани с развитието на комуникативните ком-
петентности и създаването на собствени текстове. Като отделни теми са обособени Описание 
на предметна обстановка в художествен текст, Отговор на литературен въпрос, Разказ по 
преживяно. Изложенията имат триделна композиция – първата част обяснява специфичните осо-
бености на съответния вид текст, втората предлага алгоритъм за работа, третата представя задача 
и я подкрепя с насоки или с примерен модел за изпълнение. 

Наблегнато е върху практическата част при изучаването на съответния жанр, като алгори-
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тъмът, насоките и примерният модел не отменят възможностите за проява на индивидуален под-
ход и оригиналност. Търсен е баланс между постигане на яснота и предпазване от налагане на 
ограничения, между краткия обем и информативността на указанията. 

Освен уроците за нови знания учебникът съдържа и няколко преговорни и контролни теми. 
Преговорните са начален преговор, преговор за всеки от двата раздела и годишен преговор. Кон-
тролните включват тестове за входно и изходно ниво и два теста върху всеки от разделите. Те, 
разбира се, имат препоръчителен характер. 

Преговорните уроци се състоят от синтезирано обобщение в сравнително кратък обем, 
последвано от въпроси върху конкретните произведения. Целта е чрез тях да се възстановят и зат-
върдят знания за специфичните и най-значими характеристики на творбите. Акцентира се върху 
проблематика, чувства и настроения на художествения текст, характери и проявления на героите, 
жанрови, композиционни и езикови особености на литературните творби. Контролните тестове се 
състоят от по 25 затворени и отворени въпроса, измерващи различни знания и умения. Въпросите 
са с различна степен на трудност и са комбинирани така, че да дават възможност на всички обуча-
вани да покажат резултатите от своята работа. Количеството на въпросите може да се променя от 
учителя в зависимост от темпото на работа, интересите и уменията на учениците. 

В края на учебника като приложение е поместен речник на част от използваните в анализите и 
във въпросите думи, за които се предполага, че могат да затруднят учениците. Целта е да се под-
помогне развитието на лексикалната култура, както и да се формира у учениците навик при нужда 
да боравят с речник, да правят справка, да прецизират избора и употребата на езикови средства. 

Така структуриран, учебникът цели да организира, да насочва, да подпомага и да стимулира 
работата на учениците и на техните учители. Но да го прави не натрапчиво и дидактично, а без да 
ограничава свободата на учителя и без да затормозява с излишна информация и висок стил уче-
ника. 
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС 
УЧЕБНА .............................. ГОДИНА

Уроци за нови знания 42

Уроци за упражнения 34

Уроци за преговор 4

Уроци за обобщение 4

Уроци за контролни и класни работи 6

Общ брой на уроците по литература 90

Забележка: За 18-те часа за развитие на комуникативните компетентности са предвидени 5 
урока за нови знания и 13 – за упражнения. 
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№

 п
о 

ре
д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Литературата в 7. клас Въведение Насоки за работата през учебната година Запознаване с учебното съдър-
жание по литература за 7. клас

2. Начален преговор Преговор Активизиране на знанията и уменията, 
придобити в 6. клас

Беседа
Работа в екип
Създаване на кратък устен или 
писмен аргументативен текст
Систематизиране на припомне-
ните знания в таблица или план

Проверка на резултатите от из-
пълнението на поставените задачи

3. Начален преговор Преговор

4. Входно ниво Контролна ра-
бота

Познаване на учебното съдържание по 
литература за 6. клас

Установяване на равнището на 
знанията и уменията в началото 
на учебната година

Индивидуална работа

Тестово изпитване

5. Българинът във възрож-
денския свят

Нови знания Различава основни ценности и норми 
на българина във възрожденския свят. 
Съпоставя свои ценности с ценности 
на българина във възрожденския свят 
и оценява значенията им в съответния 
социокултурен контекст. 

Беседа Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

6. Добри Чинтулов
„Стани, стани, юнак балкан-
ски“
Метафората пробуждане и 
образът на будителя

Нови знания Познава значението на понятието лири-
чески говорител. Обяснява функциите 
на лирическия говорител за изгражда-
нето на образа на света и човека в двете 
произведения.

лирически 
говорител

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

7. „Вятър ечи, Балкан стене“
Призивът за борба

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

8. Поезията на Добри Чинтулов 
– смислови акценти и патос

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите; самооце-
няване по предварително зададени 
критерии

9. Образи и мотиви във фолк-
лора и във възрожденската 
лирика

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Литературата в 7. клас Въведение Насоки за работата през учебната година Запознаване с учебното съдър-
жание по литература за 7. клас

2. Начален преговор Преговор Активизиране на знанията и уменията, 
придобити в 6. клас

Беседа
Работа в екип
Създаване на кратък устен или 
писмен аргументативен текст
Систематизиране на припомне-
ните знания в таблица или план

Проверка на резултатите от из-
пълнението на поставените задачи

3. Начален преговор Преговор

4. Входно ниво Контролна ра-
бота

Познаване на учебното съдържание по 
литература за 6. клас

Установяване на равнището на 
знанията и уменията в началото 
на учебната година

Индивидуална работа

Тестово изпитване

5. Българинът във възрож-
денския свят

Нови знания Различава основни ценности и норми 
на българина във възрожденския свят. 
Съпоставя свои ценности с ценности 
на българина във възрожденския свят 
и оценява значенията им в съответния 
социокултурен контекст. 

Беседа Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

6. Добри Чинтулов
„Стани, стани, юнак балкан-
ски“
Метафората пробуждане и 
образът на будителя

Нови знания Познава значението на понятието лири-
чески говорител. Обяснява функциите 
на лирическия говорител за изгражда-
нето на образа на света и човека в двете 
произведения.

лирически 
говорител

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

7. „Вятър ечи, Балкан стене“
Призивът за борба

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

8. Поезията на Добри Чинтулов 
– смислови акценти и патос

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите; самооце-
няване по предварително зададени 
критерии

9. Образи и мотиви във фолк-
лора и във възрожденската 
лирика

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите
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№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Христо Ботев, „На проща-
ване“
Борбата за свобода като 
„страшен, но славен“ път

Нови знания Познава значението на понятието лири-
чески герой. Различава и тълкува в „На 
прощаване в 1868 г.“ преживявания, 
настроения, състояния на героя. Обясня-
ва функциите на лирическия герой в „На 
прощаване в 1868 г.“ за смисловото 
изграждане на текста. 

лирически 
герой

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

11. „На прощаване“
Образът на бореца за сво-
бода

Нови знания Запознаване с жанровите и компози-
ционните особености на произведението

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

12. „На прощаване“
Възрожденски и универсал-
ни ценности

Упражнение Наблюдаване на образите, изграждащи 
стихотворението, и коментар на изразни-
те средства

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

13. „На прощаване“
Чудото на Ботевото слово

Упражнение Извличане на посланията на лиреческата 
творба и обвързването им с историче-
ската епоха

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

14. Отговор на литературен 
въпрос

Нови знания Създава в писмена форма отговор на ли-
тературен въпрос в определен обем с цел 
да обоснове разбирането си за поставе-
ния под въпрос текстов елемент. Спазва 
изучените книжовни езикови правила. 

Изясняване на същността и 
особеностите на отговор на ли-
тературен въпрос. Запознаване 
с примерен алгоритъм за работа 
при създаване на отговор на 
литературен въпрос

15. Отговор на литературен 
въпрос

Нови знания Разясняване и осмисляне на 
примерен план за отговор на 
литературен въпрос върху „На 
прощаване“

16. Иван Вазов  
„Немили-недраги“, I глава
Светът на българските 
хъшове

Нови знания Познава значението на понятието по-
вест. Възприема и разбира описание 
на пейзаж и на предметна обстановка в 
художествен текст.

повест Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

17. Описание на предметна 
обстановка в художествен 
текст

Нови знания Създава в устна форма описание на 
пред метна обстановка в художествен 
текст с цел да: изрази естетическата 
си представа за описваните елементи; 
предизвика у слушателя естетическо 
преживяване, подобно на породеното от 
непосредственото общуване с художест-
веното описание.  
Спазва правилата на книжовния из-
говор. Поставя логическото ударение 
на подходящо място. 

Изясняване на особеностите на 
описание на предметна обста-
новка в художествен текст.
Обсъждане на ролята на описа-
нието за цялостните внушения 
та художествения текст.
Представяне на примерен алго-
ритъм на работа при устно опи-
сание на предметна обстановка 
в художествен текст.
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№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Христо Ботев, „На проща-
ване“
Борбата за свобода като 
„страшен, но славен“ път

Нови знания Познава значението на понятието лири-
чески герой. Различава и тълкува в „На 
прощаване в 1868 г.“ преживявания, 
настроения, състояния на героя. Обясня-
ва функциите на лирическия герой в „На 
прощаване в 1868 г.“ за смисловото 
изграждане на текста. 

лирически 
герой

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

11. „На прощаване“
Образът на бореца за сво-
бода

Нови знания Запознаване с жанровите и компози-
ционните особености на произведението

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

12. „На прощаване“
Възрожденски и универсал-
ни ценности

Упражнение Наблюдаване на образите, изграждащи 
стихотворението, и коментар на изразни-
те средства

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

13. „На прощаване“
Чудото на Ботевото слово

Упражнение Извличане на посланията на лиреческата 
творба и обвързването им с историче-
ската епоха

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

14. Отговор на литературен 
въпрос

Нови знания Създава в писмена форма отговор на ли-
тературен въпрос в определен обем с цел 
да обоснове разбирането си за поставе-
ния под въпрос текстов елемент. Спазва 
изучените книжовни езикови правила. 

Изясняване на същността и 
особеностите на отговор на ли-
тературен въпрос. Запознаване 
с примерен алгоритъм за работа 
при създаване на отговор на 
литературен въпрос

15. Отговор на литературен 
въпрос

Нови знания Разясняване и осмисляне на 
примерен план за отговор на 
литературен въпрос върху „На 
прощаване“

16. Иван Вазов  
„Немили-недраги“, I глава
Светът на българските 
хъшове

Нови знания Познава значението на понятието по-
вест. Възприема и разбира описание 
на пейзаж и на предметна обстановка в 
художествен текст.

повест Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

17. Описание на предметна 
обстановка в художествен 
текст

Нови знания Създава в устна форма описание на 
пред метна обстановка в художествен 
текст с цел да: изрази естетическата 
си представа за описваните елементи; 
предизвика у слушателя естетическо 
преживяване, подобно на породеното от 
непосредственото общуване с художест-
веното описание.  
Спазва правилата на книжовния из-
говор. Поставя логическото ударение 
на подходящо място. 

Изясняване на особеностите на 
описание на предметна обста-
новка в художествен текст.
Обсъждане на ролята на описа-
нието за цялостните внушения 
та художествения текст.
Представяне на примерен алго-
ритъм на работа при устно опи-
сание на предметна обстановка 
в художествен текст.
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№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.

„Немили-недраги“, II глава

Идеал и действителност

Нови знания Разпознава жанрови характеристики на 
повестта, проявени в „Немили-недраги“.
Различава и тълкува в откъсите от „Не-
мили-недраги“ действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Обяснява функциите на предметната 
обстановка за изграждането на образа 
на човека и света в откъсите от „Неми-
ли-недраги“.

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

19.

„Немили-недраги“, I и II 
глава
Животът на българските 
хъшове в чуждата страна – 
между тежките лишения и 
високите идеали

Упражнение Формулиране на изводи за живота на 
хъшовете на базата на I и II глава

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

20.
„Немили-недраги“, III глава
Хъшовската идеология в 
речта на Странджата

Нови знания Осмисляне на съдържанието на III глава Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

21.
„Немили-недраги“, III глава
Странджата – закрилник и 
водач на хъшовете

Упражнение Извличане на хъшовската идеология от 
речта на Странджата

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

22.
Контролна работа Контролна ра-

бота
Индивидуална работа Писмено изпитване

23.
„Немили-недраги“, V глава
Живот и смърт в името на 
идеала

Нови знания Познава значението на понятието повест 
и разпознава нейни жанрови характерис-
тики, проявени в „Немили-недраги“.
Различава и тълкува в откъсите от „Не-
мили-недраги“ действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Обяснява функциите на предметната 
обстановка за изграждането на образа на 
човека и света в откъсите от „Немили-не-
драги“.

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

24.

„Немили-недраги“, V глава
Идеята за приемственост в 
образите на Странджата и 
на Бръчков

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

25.

Отговор на литературен 
въпрос

Упражнение Изработване на план за отговор 
на литературен въпрос върху 
зададена тема
Формулиране на теза
Редактиране

26.
„Немили-недраги“, X глава
Надмогването на себе си в 
името на идеала

Нови знания Осмисляне на съдържанието на X глава Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи
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ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18.

„Немили-недраги“, II глава

Идеал и действителност

Нови знания Разпознава жанрови характеристики на 
повестта, проявени в „Немили-недраги“.
Различава и тълкува в откъсите от „Не-
мили-недраги“ действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Обяснява функциите на предметната 
обстановка за изграждането на образа 
на човека и света в откъсите от „Неми-
ли-недраги“.

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

19.

„Немили-недраги“, I и II 
глава
Животът на българските 
хъшове в чуждата страна – 
между тежките лишения и 
високите идеали

Упражнение Формулиране на изводи за живота на 
хъшовете на базата на I и II глава

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

20.
„Немили-недраги“, III глава
Хъшовската идеология в 
речта на Странджата

Нови знания Осмисляне на съдържанието на III глава Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

21.
„Немили-недраги“, III глава
Странджата – закрилник и 
водач на хъшовете

Упражнение Извличане на хъшовската идеология от 
речта на Странджата

Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

22.
Контролна работа Контролна ра-

бота
Индивидуална работа Писмено изпитване

23.
„Немили-недраги“, V глава
Живот и смърт в името на 
идеала

Нови знания Познава значението на понятието повест 
и разпознава нейни жанрови характерис-
тики, проявени в „Немили-недраги“.
Различава и тълкува в откъсите от „Не-
мили-недраги“ действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Обяснява функциите на предметната 
обстановка за изграждането на образа на 
човека и света в откъсите от „Немили-не-
драги“.

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

24.

„Немили-недраги“, V глава
Идеята за приемственост в 
образите на Странджата и 
на Бръчков

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

25.

Отговор на литературен 
въпрос

Упражнение Изработване на план за отговор 
на литературен въпрос върху 
зададена тема
Формулиране на теза
Редактиране

26.
„Немили-недраги“, X глава
Надмогването на себе си в 
името на идеала

Нови знания Осмисляне на съдържанието на X глава Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи
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Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27.

„Немили-недраги“ XVII 
глава
Забравата и подмяната на 
възрожденските идеали

Нови знания Осмисляне на съдържанието на XVII 
глава

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

28.
„Немили-недраги“
Българският хъш – герой и 
мъченик

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

29.

Подготовка за класна работа Упражнение Систематизиране на изучено-
то за Българско възраждане, 
поезията на Добри Чинтулов, 
„На прощаване“ и „Немили-не-
драги“;

30. Класна работа Класна работа Писмено изпитване

31.

„Една българка“
Родолюбие, праведност и 
човечност

Нови знания Познава значението на понятието ком-
позиция. Обяснява отношенията между 
началото и края на разказа и оценява 
значението им за завършеността на 
текста. Обяснява значението на сюжета 
в разказа. Различава и тълкува действи-
ята и развитието на героите в сюжета. 
Разпознава и обяснява функциите на 
структурни елементи на разказа. 

композиция Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

32.

„Една българка“ 
Композиционни особености

Нови знания Композиционните особености на разказа Запознаване с литературнотео-
ретичните понятия, свързани с 
композицията на белетристичен 
текст

33.

„Една българка“
Героите на разказа и ценно-
стите, които те изповяд-
ват

Нови знания Героите на разказа Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

34.
„Една българка“ 
Чудодейната сила на добро-
то

Упражнение Особености на повествованието Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

35.
Разказ по преживяно Нови знания Създава в устна и в писмена форма 

разказ по преживяно с цел да: изрази 
творчески действителни преживявания, 
чувства и цени важността на това из-
разяване, заинтригува възприемателя с 
разказваната история. Спазва правилата 
на книжовния изговор. Спазва изучените 
книжовни езикови правила. 

Изясняване на същността и 
особеностите на разказ по пре-
живяно

36.

Разказ по преживяно Нови знания Запознаване с примерен алгори-
тъм за работа по създаване на 
разказ по преживяно
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Тема на урочната единица Урочна единица Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27.

„Немили-недраги“ XVII 
глава
Забравата и подмяната на 
възрожденските идеали

Нови знания Осмисляне на съдържанието на XVII 
глава

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

28.
„Немили-недраги“
Българският хъш – герой и 
мъченик

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

29.

Подготовка за класна работа Упражнение Систематизиране на изучено-
то за Българско възраждане, 
поезията на Добри Чинтулов, 
„На прощаване“ и „Немили-не-
драги“;

30. Класна работа Класна работа Писмено изпитване

31.

„Една българка“
Родолюбие, праведност и 
човечност

Нови знания Познава значението на понятието ком-
позиция. Обяснява отношенията между 
началото и края на разказа и оценява 
значението им за завършеността на 
текста. Обяснява значението на сюжета 
в разказа. Различава и тълкува действи-
ята и развитието на героите в сюжета. 
Разпознава и обяснява функциите на 
структурни елементи на разказа. 

композиция Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

32.

„Една българка“ 
Композиционни особености

Нови знания Композиционните особености на разказа Запознаване с литературнотео-
ретичните понятия, свързани с 
композицията на белетристичен 
текст

33.

„Една българка“
Героите на разказа и ценно-
стите, които те изповяд-
ват

Нови знания Героите на разказа Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

34.
„Една българка“ 
Чудодейната сила на добро-
то

Упражнение Особености на повествованието Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

35.
Разказ по преживяно Нови знания Създава в устна и в писмена форма 

разказ по преживяно с цел да: изрази 
творчески действителни преживявания, 
чувства и цени важността на това из-
разяване, заинтригува възприемателя с 
разказваната история. Спазва правилата 
на книжовния изговор. Спазва изучените 
книжовни езикови правила. 

Изясняване на същността и 
особеностите на разказ по пре-
живяно

36.

Разказ по преживяно Нови знания Запознаване с примерен алгори-
тъм за работа по създаване на 
разказ по преживяно



18

№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а
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по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.
„Опълченците на Шипка“
Апотеоз на националния 
героизъм

Нови знания Познава значението на понятието ода и 
разпознава нейни жанрови характерис-
тики, проявени в „Опълченците на Шип-
ка“. Различава и тълкува преживявания, 
настроения, състояния на героите.  
Обяснява функциите на лирическия 
говорител за изграждането на образа на 
света и човека. 

ода Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

38.
„Опълченците на Шипка“
Смислови и образни опози-
ции

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

39.
„Опълченците на Шипка“
Възхвалата – алтернатива 
на забравата

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

40.

„Българският език“
Защита и възхвала на род-
ното слово

Нови знания Разпознава жанрови характеристики на 
одата, проявени в „Българският език“. 
Различава и тълкува преживявания, на-
строения, състояния на героя. 
Обяснява функциите на лирическия 
говорител за изграждането на образа на 
свата и човека. 
Идентифицира интерпретирани в „Бъл-
гарският език“ проблеми и конфликти, 
съпоставя ги със съвременността и ги 
свързва с лични идеи, за да обоснове 
своя гледна точка. 

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

41.

„Българският език“
Лирическият говорител и 
хулителите на езика

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

42.

„Българският език“
Свещеният език в света на 
възрожденския българин

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

43.
Българинът във възрож-
денския свят

Обобщение Синтезиране и систематизиране 
на изученото в раздела „Бълга-
ринът във възрожденския свят“

44.
Българинът във възрож-
денския свят

Обобщение Изготвяне на таблици с най-ва-
жната информация

45.
Контролна работа Контролна ра-

бота
Писмено изпитване
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резултати от обучението Нови понятия
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урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37.
„Опълченците на Шипка“
Апотеоз на националния 
героизъм

Нови знания Познава значението на понятието ода и 
разпознава нейни жанрови характерис-
тики, проявени в „Опълченците на Шип-
ка“. Различава и тълкува преживявания, 
настроения, състояния на героите.  
Обяснява функциите на лирическия 
говорител за изграждането на образа на 
света и човека. 

ода Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

38.
„Опълченците на Шипка“
Смислови и образни опози-
ции

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

39.
„Опълченците на Шипка“
Възхвалата – алтернатива 
на забравата

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

40.

„Българският език“
Защита и възхвала на род-
ното слово

Нови знания Разпознава жанрови характеристики на 
одата, проявени в „Българският език“. 
Различава и тълкува преживявания, на-
строения, състояния на героя. 
Обяснява функциите на лирическия 
говорител за изграждането на образа на 
свата и човека. 
Идентифицира интерпретирани в „Бъл-
гарският език“ проблеми и конфликти, 
съпоставя ги със съвременността и ги 
свързва с лични идеи, за да обоснове 
своя гледна точка. 

Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

41.

„Българският език“
Лирическият говорител и 
хулителите на езика

Нови знания Беседа върху въпросите от 
учебника

Коментар на резултатите от 
изпълнението на поставените 
въпроси и задачи

42.

„Българският език“
Свещеният език в света на 
възрожденския българин

Упражнение Самостоятелна работа и работа 
по групи

Индивидуално изпитване и оценка 
на дейността на екипите

43.
Българинът във възрож-
денския свят

Обобщение Синтезиране и систематизиране 
на изученото в раздела „Бълга-
ринът във възрожденския свят“

44.
Българинът във възрож-
денския свят

Обобщение Изготвяне на таблици с най-ва-
жната информация

45.
Контролна работа Контролна ра-

бота
Писмено изпитване
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Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46.

Човекът и обществото Нови знания Различава основни ценности и норми на чове-
ка в обществото. 
Съпоставя ценности на човека в обществото 
и оценява значенията им в съответния социо-
културен контекст. 

47.

Алеко Константинов
„До Чикаго и назад“
(Не)възможният диалог 
между представителите 
на различни култури през 
погледа на Алеко

Нови знания Различава и тълкува в откъса от „До Чикаго и 
назад“ действията и развитието на героите.  
Идентифицира интерпретирани в откъса от 
„До Чикаго и назад“ проблеми и конфликти, 
свързва примери с такива проблеми и кон-
фликти с лични идеи, за да обоснове своя 
гледна точка.

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

48.
„До Чикаго и назад“
Особености на пътеписното 
повествование

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

49.
„Да Чикаго и назад“
Сериозното и смешното в 
Алековия пътеписен разказ

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

50.
„До Чикаго и назад“
Образът на България пред 
света

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

51.
Разказ по преживяно Упражнение  Създаване на план за разказ по 

преживяно на тема „Доброто, 
което не успях, но много исках да 
сторя“

Оценяване на уменията за целенасочена 
работа по темата, за формулиране на 
тези и подбор на аргументи.

52.
Описание на предметна обста-
новка в художествен текст

Упражнение Обяснява функциите на предметната обста-
новка за изграждането на образа на човека и 
света в откъса от „До Чикаго и назад“

Устни описания на предметната 
обстановка в българския павили-
он на Чикагското изложение и на 
павилиона на търговеца Айвазиян. 

Индивидуално изпитване – оценяват се 
уменията за изграждане на описание на 
предметна обстановка в художествен 
текст. 

53.

„Бай Ганьо пътува“
Бай-Ганьовото пътуване из 
Европа и срещата на сле-
досвобожденския българин с 
европейската култура

Нови знания Различава и тълкува в „Бай Ганьо пътува“ 
действията и развитието на героите. 
Разпознава и обяснява функциите на струк-
турни елементи на разказа в „Бай Ганьо пъ-
тува“. Идентифицира интерпретирани в „Бай 
Ганьо пътува“ проблеми и конфликти, свързва 
примери за такива проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да обоснове своя гледна точка. 

Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

54.
„Бай Ганьо пътува“
Сюжет и композиция

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

55. „Бай Ганьо пътува“
Образът на пътуващия човек

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

56. „Бай Ганьо пътува“
Пътуването като познание

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

57. „Бай Ганьо пътува“
Смешното

Упражнение Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите
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46.

Човекът и обществото Нови знания Различава основни ценности и норми на чове-
ка в обществото. 
Съпоставя ценности на човека в обществото 
и оценява значенията им в съответния социо-
културен контекст. 

47.

Алеко Константинов
„До Чикаго и назад“
(Не)възможният диалог 
между представителите 
на различни култури през 
погледа на Алеко

Нови знания Различава и тълкува в откъса от „До Чикаго и 
назад“ действията и развитието на героите.  
Идентифицира интерпретирани в откъса от 
„До Чикаго и назад“ проблеми и конфликти, 
свързва примери с такива проблеми и кон-
фликти с лични идеи, за да обоснове своя 
гледна точка.

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

48.
„До Чикаго и назад“
Особености на пътеписното 
повествование

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

49.
„Да Чикаго и назад“
Сериозното и смешното в 
Алековия пътеписен разказ

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

50.
„До Чикаго и назад“
Образът на България пред 
света

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

51.
Разказ по преживяно Упражнение  Създаване на план за разказ по 

преживяно на тема „Доброто, 
което не успях, но много исках да 
сторя“

Оценяване на уменията за целенасочена 
работа по темата, за формулиране на 
тези и подбор на аргументи.

52.
Описание на предметна обста-
новка в художествен текст

Упражнение Обяснява функциите на предметната обста-
новка за изграждането на образа на човека и 
света в откъса от „До Чикаго и назад“

Устни описания на предметната 
обстановка в българския павили-
он на Чикагското изложение и на 
павилиона на търговеца Айвазиян. 

Индивидуално изпитване – оценяват се 
уменията за изграждане на описание на 
предметна обстановка в художествен 
текст. 

53.

„Бай Ганьо пътува“
Бай-Ганьовото пътуване из 
Европа и срещата на сле-
досвобожденския българин с 
европейската култура

Нови знания Различава и тълкува в „Бай Ганьо пътува“ 
действията и развитието на героите. 
Разпознава и обяснява функциите на струк-
турни елементи на разказа в „Бай Ганьо пъ-
тува“. Идентифицира интерпретирани в „Бай 
Ганьо пътува“ проблеми и конфликти, свързва 
примери за такива проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да обоснове своя гледна точка. 

Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

54.
„Бай Ганьо пътува“
Сюжет и композиция

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

55. „Бай Ганьо пътува“
Образът на пътуващия човек

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

56. „Бай Ганьо пътува“
Пътуването като познание

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

57. „Бай Ганьо пътува“
Смешното

Упражнение Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите
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58.
Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Изготвяне на план, формулиране 
на основна теза и на подтези, под-
бор на аргументи и примери

Оценяване на уменията за целенасочена 
работа по темата, за формулиране на 
тези и подбор на аргументи и примери

59.
Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Редактиране на свой и на чужд 
текст, коментар на работата на 
съучениците

Оценяване на уменията за редактиране

60.
Пенчо Славейков
„Неразделни“
Конфликтът човек – род

Нови знания Познава значението на понятието балада и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Неразделни“. 
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния, състояния на героя. 
Обяснява функциите на лирическия говорител 
за изграждането на образа на света и човека. 

балада Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

61.
„Неразделни“
Фолклорни и баладични мо-
тиви

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

62. „Неразделни“
Любов по-силна от смъртта

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

63.

Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Идентифицира интерпретирани в „Нераздел-
ни“ проблеми и конфликти, съпоставя ги със 
съвременността и ги свързва с лични идеи, за 
да обоснове своя гледна точка. 

64.
Пейо Яворов
„Заточеници“
Трагизмът на изгнаничество-
то

Нови знания Познава значението на понятието елегия и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Заточеници“.  
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния, състояния на героя.  
Обяснява функциите на лирическия герой за 
смисловото изграждане на текста. 

елегия Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

65.
„Заточеници“
Родината като изгубен рай

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

66.
„Заточеници“ –
елегична колективна изповед

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

67.
Отговор на литературен въ-
прос
Подготовка за класна работа

Упражнение

68. Класна работа Класна ра-
бота

Писмено изпитване

69.
Елин Пелин
„По жътва“
Животът на селския човек

Нови знания Разпознава и обяснява функциите на струк-
турни елементи на разказа „По жътва“ и ги 
тълкува съобразно конкретните проявления на 
жанра.  
Обяснява отношенията между началото и края 
на разказа и оценява значението им за завър-
шеността на текста.  
Различава и тълкува действията и развитието 
на героите. 

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

70.
„По жътва“
Злото и трагичните обрати в 
човешкия живот

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

71. „По жътва“
Образът на жертвата

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

72. „По жътва“
Композиционни особености

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

73. „По жътва“
Диалогът и пейзажът

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

74. Отговор на литературен въ-
прос

Упражнение
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58.
Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Изготвяне на план, формулиране 
на основна теза и на подтези, под-
бор на аргументи и примери

Оценяване на уменията за целенасочена 
работа по темата, за формулиране на 
тези и подбор на аргументи и примери

59.
Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Редактиране на свой и на чужд 
текст, коментар на работата на 
съучениците

Оценяване на уменията за редактиране

60.
Пенчо Славейков
„Неразделни“
Конфликтът човек – род

Нови знания Познава значението на понятието балада и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Неразделни“. 
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния, състояния на героя. 
Обяснява функциите на лирическия говорител 
за изграждането на образа на света и човека. 

балада Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

61.
„Неразделни“
Фолклорни и баладични мо-
тиви

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

62. „Неразделни“
Любов по-силна от смъртта

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

63.

Отговор на литературен въ-
прос/Разказ по преживяно

Упражнение Идентифицира интерпретирани в „Нераздел-
ни“ проблеми и конфликти, съпоставя ги със 
съвременността и ги свързва с лични идеи, за 
да обоснове своя гледна точка. 

64.
Пейо Яворов
„Заточеници“
Трагизмът на изгнаничество-
то

Нови знания Познава значението на понятието елегия и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Заточеници“.  
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния, състояния на героя.  
Обяснява функциите на лирическия герой за 
смисловото изграждане на текста. 

елегия Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

65.
„Заточеници“
Родината като изгубен рай

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

66.
„Заточеници“ –
елегична колективна изповед

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

67.
Отговор на литературен въ-
прос
Подготовка за класна работа

Упражнение

68. Класна работа Класна ра-
бота

Писмено изпитване

69.
Елин Пелин
„По жътва“
Животът на селския човек

Нови знания Разпознава и обяснява функциите на струк-
турни елементи на разказа „По жътва“ и ги 
тълкува съобразно конкретните проявления на 
жанра.  
Обяснява отношенията между началото и края 
на разказа и оценява значението им за завър-
шеността на текста.  
Различава и тълкува действията и развитието 
на героите. 

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

70.
„По жътва“
Злото и трагичните обрати в 
човешкия живот

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

71. „По жътва“
Образът на жертвата

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

72. „По жътва“
Композиционни особености

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

73. „По жътва“
Диалогът и пейзажът

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

74. Отговор на литературен въ-
прос

Упражнение
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№
 п

о 
ре

д

У
ч.

се
дм

иц
а

Тема на урочната единица Урочна 
единица

Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности
за всяка 

урочна единица
Методи и форми на оценяване 

по теми и/ или по раздели забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75.
Отговор на литературен въ-
прос

Упражнение

76.

Йордан Йовков
„По жицата“
Представата за човешкия 
живот

Нови знания Разпознава и обяснява функциите на струк-
турни елементи на разказа „По жицата“ и ги 
тълкува съобразно конкретните проявления на 
жанра.

Обяснява отношенията между началото и края 
на разказа „По жицата“ и оценява значението 
им за завършеността на текста.

Различава и тълкува действията и развитието 
на героите.

Представяне на автора и беседа 
върху въпросите от учебника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

77.
„По жицата“
Състраданието срещу
истината

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

78.
„По жицата“
Човешките добродетели в 
образа на Моканина

Нови знания Беседа върху въпросите от учеб-
ника

Коментар на резултатите от изпълне-
нието на поставените въпроси и задачи

79.
„По жицата“
Надеждата – 
човешка спътница

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

80.
„По жицата“
Образи символи

Упражнение Самостоятелна работа и работа по 
групи

Индивидуално изпитване и оценка на 
дейността на екипите

81.
Отговор на литературен въ-
прос

Упражнение Идентифицира интерпретирани в „По жицата“ 
проблеми и конфликти, свързва ги с лични 
идеи, за да обоснове своя гледна точка. 

82.
Отговор на литературен въ-
прос

Упражнение

83. Втори раздел Обобщение

84. Втори раздел Обобщение

85. Годишен преговор Преговор Беседа
Работа в екип
Създаване на кратък устен или 
писмен аргументативен текст
Систематизиране на припомнени-
те знания в таблица или план

Проверка на резултатите от изпълне-
нието на поставените задачи

86.

Годишен преговор Преговор

87. Съчинения Упражнение

88. Съчинения Упражнение

89.
Изходно ниво Контролна 

работа
Писмено изпитване

90.
Анализ на резултатите от теста 
за определяне на изходното 
ниво
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БОРБАТА ЗА СВОБОДА КАТО  
„СТРАШЕН, НО СЛАВЕН“ ПЪТ

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Дидактически цели: 
– Да бъдат разширени представите на учениците 
за българина във възрожденския свят
– Учениците да осмислят основни мотиви, кон-
фликти и ценности в Ботевото стихотворение 
„На прощаване“
– Да се обогати представата за начина, по който 
възрожденската литература изобразява човека и 
света

Очаквани резултати: 
– Познава значението на понятието лирически 
герой
– Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния, състояния на лирическия герой
– Обяснява функциите на лирическия герой в 
„На прощаване” за смисловото изграждане на 
текста

Методи:
Беседа, мозъчна атака, самостоятелна индивиду-
ална работа, работа в екип

Умения:
– Тълкуване на художествен текст
– Проследяване на смислови мотиви и на худо-
жествени образи в различни части на художест-
вен текст
– Изразяване на становище

Нови понятия: Лирически герой

Ход на урока
Предварителни знания:

– за личността на Ботев
– за историческото време, с което са свързани 
животът и творчеството на Ботев
– за изобразяването на националноосвободител-
ната борба във фолклора и в поезията на Добри 
Чинтулов
– за пътя като художествен образ и свързаните с 
него идейни внушения

План на урока:
1. Мотивите за борбата, изложени в лирическия 
увод на стихотворението “На прощаване”

– Позоваване на творческата история на сти-
хотворението и изясняване на връзките и раз-
личията между личността на поета и образа на 
лирическия герой. Въвеждане и изясняване на 
понятието лирически герой.
– Задача: Да се изброят причините, които лири-
ческият герой изтъква като предопределили не-
говия избор

2. Борбата – осъзнат, драматичен, но категоричен 
избор на Ботевия герой 

– Поставяне на въпроси, свързани със самооп-
ределянето на героя, изповедния характер на 
творбата, обръщението към майката, позицията 
на бунтовника, емоционалното му състояние. 
– Изясняване на отношението на героя към род-
ното
– Осмисляне на израза „със сърце мъжко, юнаш-
ко“

3. Страшното по пътя на борбата
– тежкият емигрантски живот
– раздялата с близките
– неизвестността и несигурността
– пренебрежението на любовта и либето
– неразбирането от страна на народа
– опасността от гибел

Извеждане чрез мозъчна атака на отделните аспекти 
на проблема, а след това разделяне на учениците на 
групи, които да работят по всеки от тях. 
4. Славното по пътя на борбата

– достойното човешко съществуване
– радостта от победата
– народната признателност
– безсмъртието

Повтаряне на модела от т. 3 или посочване на ас-
пектите на славното и поставяне на допълнителни 
въпроси и задачи във връзка с всеки от тях. 
(Например някои задачи от учебната тетрадка)

Домашна работа: Отговорете в 3 – 4 изречения на 
въпроса „Какво означава изразът“ пътят е страшен, 
но славен“.

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА ТИПОВЕ УРОЦИ
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ЧУДОТО НА БОТЕВОТО СЛОВО

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ

Дидактически цели: 
– Да се очертае ролята на езика за изграждането 
на внушенията на художествения текст
– Да се постави акцент върху особеностите на 
Ботевото поетическо слово
– Да се обогатят представите за лириката като 
специфично проявление на езика

Методи: Беседа, самостоятелна работа, работа в 
екип

Умения: 
– Свързване на езиковите и на смисловите осо-
бености на художествен текст
– Изразяване на становище
– Формулиране на теза

Ход на урока
Предварителни знания:

– за особеностите на поетическия език
– за езика на българската народна песен
– за българския език през Възраждането

План на урока
1. Ботевият език – езикът на възрожденския бълга-
рин
Задачи: 
Извадете от текста думи и изрази, които:
А) са свързани пряко с възрожденската епоха
Б) не са исторически обусловени
В) не се употребяват в съвременния български език
Г) не са книжовни
Като имате предвид думите от първата група, на-
правете изводи за света на възрожденския човек.

2. Ботевата поезия и народната песен
Задачи:
Кои особености на Ботевото стихотворение са ха-
рактерни и за народната песен? 
Докажете сходствата между Ботевата творба и 
фолклора чрез сравнение на „На прощаване“ с из-
брана от вас народна песен. 

3. Магията на Ботевото слово
Задачи:
Посочете онези думи и изрази от стихотворение-
то, които са предизвикали у вас най-силни чувства. 
Обяснете избора си.
Наблюдавайте посочените от вас изрази и опитайте 
да обясните на какво се дължи тяхното въздействие. 
От предложените откъси (по избор на учителя спо-
ред особеностите на аудиторията) разпознайте кой е 
от Ботева творба. Аргументирайте становището си. 

Домашна работа: Чуйте актьорски изпълнения на 
Ботеви творби и ги коментирайте в кратък текст със 
заглавие „Магията на Ботевото слово”. 
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БЪЛГАРИНЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ 
СВЯТ

Българинът във възрожденския свят
 1. Граници на Българското възраждане (1762 – 

1878 г.)
 2. Специфични черти на Българското възраждане
 3. Животът на възрожденския българин
 4. Ценностите и идеалите на възрожденския човек
 5. Мястото на литературата в живота на възрож-

денския българин

Метафората пробуждане и образът на будителя 
в стихотворението „Стани, стани, юнак бал-
кански“ на Добри Чинтулов
 1. Сънят в Чинтуловото стихотворение – метафо-

ра на несвободния живот
 2. Призивът за пробуждане. Ролята на повторени-

ята и на повелителните форми
 3. Пробуждането като съживено свободолюбие и 

порив за борба
 4. Образът на будителя и представата за юна-

чеството
 5. Представите за злото и за врага в Чинтуловото 

стихотворение
 6. Идеята за общност според стихотворението

Призивът за борба в стихотворението „Вятър 
ечи, Балкан стене“ на Добри Чинтулов
 1. Образът на юнака и идеята за борба в стихотво-

рението
– мотивът за самотата на юнака
– тръбата и конят като детайли от портрета на 
юнака
– призивът „Всички на оръжие“

 2. Българската природа и борбата; образите на вя-
търа и на Балкана

 3. Апелът „От сън се събуждайте!“ и проблемите 
за времето, за търпимостта, за историческите 
закономерности

Поезията на Добри Чинтулов – смислови ак-
центи и патос
 1. Пробуждането на националното самосъзнание 

и идеята за революционна борба в Чинтуловия 
художествен свят

 2. Опозициите свое – чуждо, добро – зло в поезия-
та на Чинтулов

 3. Диалогичност и призивен характер на Чинтуло-
вите стихове

КРАТКИ ПРИМЕРНИ ПЛАНОВЕ НА УРОЦИТЕ

 4. Връзката между съдържанието и разпростране-
нието на поезията на Чинтулов

 5. Поетическият език на Чинтулов

Електронни ресурси към творчеството на До-
бри Чинтулов: (в електронния учебник на стр. 
141 – 142)

Образи и мотиви във фолклора и във възрож-
денската лирика
 1. Образи:

– юнакът, борецът за свобода
– родината
– майката
– поробителят

 2. Мотиви:
– робският живот
– нетърпимостта към тиранията
– решимостта за борба
– омразата към поробителя
– желанието за обединяване на общността
– родолюбието
– стремежът към свобода
– вярата в избавлението

Борбата за свобода като „страшен, но славен“ 
път в Ботевото стихотворение „На прощаване 
в 1868 г.“
 1. Мотивите за борбата, изложени в лирическия 

увод на стихотворението
 2. Борбата – осъзнат и драматичен, но категоричен 

избор на Ботевия герой
 3. Страшното по пътя на борбата:

– тежкият емигрантски живот
– раздялата с близките
– неизвестността и несигурността
– пренебрегването на любовта и любимата
– неразбирането от страна на народа
– опасността от гибел

 4. Славното по пътя на борбата:
– достойното човешко съществуване
– радостта от победата
– народната признателност
– безсмъртието

Образът на бореца за свобода в „На прощаване“
 1. Ботевият лирически герой – наследник на юнака 

от фолклорните песни
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 2. Борецът за свобода – лирически говорител в Бо-
тевото стихотворение; изповедният характер на 
творбата

 3. Лирическият герой от „На прощаване“ като 
българин във възрожденския свят

 4. Надвъзрожденското, общочовешкото в образа 
на Ботевия герой

 5. Драматизмът в образа на Ботевия герой

Възрожденски и универсални ценности в сти-
хотворението „На прощаване“
 1. „На прощаване“ – поетическа проекция на на-

ционалноосвободителния идеал
– българското самосъзнание и стремежът към 
политическа независимост
– отхвърлянето на робското битие и приемането 
на емигрантския живот в името на свободата на 
отечеството
– желанието за пряко участие във въоръжената 
борба и отношението към смъртта в името на 
идеала
– привързаността към родното място, дома, 
близките
– чувството за дълг пред род и народ
– мечтата за победа и вярата в нея, бленуването 
на празника

 2. „На прощаване“ – поема за свободолюбивия чо-
вешки дух
– непримиримостта срещу насилието
– съзнанието за свое, свидно, свято неговото 
отстояване
– съкровената връзка с майката
– визията за любовта
– проблемът за избора
– готовността за саможертва, за посвещаване и 
отдаване на идеала

Чудото на Ботевото слово, разкрито в „На 
прощаване“
 1. Ботевият език – езикът на възрожденския бълга-

рин
 2. Ботевата поезия и народната песен
 3. Магията на Ботевото слово

Електронни ресурси към творчеството на 
Христо Ботев: (в електронния учебник на стр. 
142 – 143)

Светът на българските хъшове според първа 
глава на повестта „Немили-недраги“
 1. Описанието на браилската вечер

 2. Описанието на кръчмите и тютюнджийските 
лавки

 3. „Будната“ кръчма на Странджата. Знаците на 
страданието и на героизма

 4. Портретните характеристики на хъшовете

Идеал и действителност във втора глава на 
повестта „Немили-недраги“
 1. Размислите на повествователя за живота на хъ-

шовете в чуждата страна
 2. Лирическото отстъпление – израз на родолюбие 

и носталгия
 3. Сънят на Бръчков – проекция на хъшовския 

идеал
 4. Отношението на Македонски към Бръчков – 

свидетелство за хъшовската реалност и за непи-
саните закони в хъшовския свят

Животът на българските хъшове в чуждата 
страна – между тежките лишения и високите 
идеали
 1. Несгодите на емигрантския живот:

– мизерният бит
– липсата на работа
– недоимъкът
– враждебното отношение към местните
– носталгията
– обезверяването

 2. Опорите и знаците на хъшовския идеализъм:
– родолюбието
– спомените за славните битки
– желанието за участие в националноосвободи-
телната борба
– въодушевлението
– усещането за общност

Хъшовската идеология в речта на Странджата
 1. Съзнанието за робското битие на българите
 2. Свободата – висша ценност
 3. Тежкият емигрантски живот – доброволна само-

жертва за свободата на отечеството
 4. Борбата – цел и призвание

Странджата – закрилник и водач на хъшовете
 1. Кръчмата на Странджата – пристан и убежище 

на българските емигранти, мястото, което им 
дава подслон, храна, уют

 2. Славното минало на Странджата – пример и мо-
тивация за хъшовете

 3. Грижите на Странджата за духа на хъшовете
 4. Ораторската дарба на Странджата като средство 

за повдигане на духа на другарите му
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Живот и смърт в името на идеала (пета глава)
 1. Животът на Странждата – живот, отдаден на 

отечеството. Хайдушкото минало, грижите за 
хъшовете, мъченическият живот на емигранта

 2. Смъртта на Знаменосеца – невидима саможерт-
ва за националната кауза, далеч от дом и близки, 
не в славна битка, но с вяра в смисъла и в бъде-
щия успех на делото

Идеята за приемственост в образите на 
Странждата и на Бръчков
 1. Най-старият и най-младият хъш – двама герои от 

историята на националноосвободителната борба
– Странджата – герой от минали славни битки, 
знаменосец на хайдушка чета, стар и опитен хъш, 
угнетен от трудностите на емигрантския живот, 
изстрадващ настоящето си с упование в бъдещето
– Бръчков – „мечтател, идеалист и ветреник“, млад 
и неопитен, но въодушевен от идеята за национал-
но освобождение, всеотдаен и жертвоготовен

 2. Странджата и Бръчков – опора един за друг
– Бръчков се грижи за болния Знаменосец, облек-
чава страданията му и запазва достойнството му, 
притъпява усещането му за самота, утешава го.
– Странджата остава като светъл пример и вдъхно-
вение за младия хъш, а чрез завета си „Умри за 
България!“ и чрез предметите символи, които му 
дарява, предначертава житейския му път. 

 3. Духовната близост между Странджата и Бръчков

Надмогването на себе си в името на идеала
 1. Образът на Македонски, изграден в повестта 

до Х глава – неуравновесен, избухлив, себичен, 
груб, авторитарен

 2. Природната картина в началото на Х глава – 
ключ към осмислянето на поведението на Маке-
донски

 3. Основните моменти от повествованието:
– спречкването с непознатия влах
– придвижването по замръзналия Дунав
– предпазливостта на българския бряг
– приближаването до къщата на Баба Тонка
– срещата с Левски и предаването на писмото

 4. Образът на Македонски, изграден в Х глава – 
вглъбен, съобразителен, сдържан, предпазлив, 
себеотрицателен

Забравата и подмяната на възрожденските 
идеали 
 1. Животът на Македонски след Освобождението. 

Метаморфозата в образа на героя – най-дръз-
кият и непокорен сред хъшовете смирен, дори 
треперещ пред писаря

 2. Образът на следосвобожденска България
 3. Смисълът на заглавието „Немили-недраги“ и 

посланията на Вазовата повест в контекста на 
следосвобожденската действителност

Българският хъш – мъченик и герой
 1. Страдалческата участ на хъшовете

– тежкият емигрантски живот
– мъчителната раздяла с близките и с родината
– липсата на възможност за участие в битки
– отчаянието, ожесточението, унинието

 2. Мъченичеството като избор според речта на 
Странджата в трета глава

 3. Своеобразният хъшовски героизъм – раните по 
лицата, идеализмът, саможертвата при Греде-
тин, посвещаването на идеята за освобождение 
на България

Родолюбие, праведност и човечност в разказа 
„Една българка“
 1. Въвеждането на образа на героинята в първа 

част – исторически и биографичен контекст, 
портретна и речева характеристика

 2. Позицията на баба Илийца, изразена във втора 
част

 3. Действията на баба Илийца в трета, четвърта и 
пета част:
– решението ѝ да тръгне обратно през нощта
– открадването на дреха от манастира
– решимостта ѝ да премине реката
– грижите за бунтовника – носи пушката му, 
проявява деликатност, готова е да го приеме в 
дома си, не се отказва да му помага дори когато 
смята, че детенцето ѝ е мъртво

 4. Допълването на впечатленията от баба Илийца 
чрез посланията на епилога

Композиционни особености на разказа „Една 
българка“
 1. Понятията композиция, сюжет и фабула
 2. Елементите експозиция, завръзка, кулминация, 

развръзка и епилог в разказа
 3. Ретроспективният характер на втората част

Героите на разказа и ценностите, които те 
изповядват
 1. Носителите на общочовешки, национални и 

християнски ценности, които повествованието 
утвърждава:
– баба Илийца – добронамерена, отзивчива, със-
традателна, с устойчива нравственост, основана 
на християнските ценности човеколюбие и ми-
лосърдие
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– бунтовникът – родолюбец, свободолюбив, по-
ставя личностното и националното достойнство 
над живота
– игуменът на манастира – добродетелен пра-
вославен свещеник, олицетворява надеждите на 
баба Илийца

 2. Герои с разколебана или противоположна цен-
ностна система:
– жените лютибродчанки – примирени с 
робството, страхливи, отстъпчиви пред насили-
ето и деспотизма на поробителя
– заптиетата – тиранични, високомерни, груби, 
демонстрират превъзходство, притежават само-
чувствие на господари, първични, агресивни
– калугерът Евтимий – малодушен, себичен, 
страхлив, коравосърдечен
– Джамбалаза – главатар на черкезка дружина, 
насилник, тиранин, жесток и деспотичен

Чудодейната сила на доброто
 1. Правенето на добро – осъзнат избор на Вазова-

та героиня баба Илийца
 2. Стремежът на героинята да прави добро въпре-

ки всички препятствия, които се изпречват на 
пътя ѝ: забраната да се преминава реката, без-
душният калугер, заключената ладия, възмож-
ността съселяните ѝ да я предадат, състоянието 
на внучето ѝ

 3. Отношението на бунтовника към старата жена
 4. Посланията на епилога

„Опълченците на Шипка“ – апотеоз на нацио-
налния героизъм
 1. Боят на Шипка – значимо събитие в национал-

ната история
 2. Героизмът на опълченците като проявление на 

националния характер
 3. Подвигът на българските герои – сравнен с без-

спорни прояви на героизъм в световната исто-
рия

 4. Измеренията на героизма според епическата 
част на одата

 5. Възторгът и преклонението на поета пред под-
вига на героите

Смислови и образни опозиции в одата „Опъл-
ченците на Шипка“
 1. Противопоставянето – основен похват на изо-

бражение във Вазовата творба
 2. Принципът теза – антитеза в лирическия увод. 

Опозициите срам – слава, позор – подвиг, тра-
гизъм – геройство, мрак – светлина

 3. Контрастът в епическата част:

– противопоставянето на поведенческите и ре-
чевите характеристики на двете враждуващи 
страни
– противоположните внушения на образите на 
Сюлейман паша и на генерал Столетов
– пространствената опозиция високо – ниско

 4. Полемичният тон на одата в контекста на сле-
досвобожденската епоха

Възхвалата – алтернатива на забравата
 1. Поетическият цикъл „Епопея на забравените“ 

– реакция на поета и гражданина Вазов срещу 
апатията и омаловажаването на героизма в го-
дините след Освобождението

 2. Жанрът ода като средство за изразяване на по-
зицията на родолюбеца Вазов:
– полемичният характер на лирическия увод
– тържественият патос
– възклицанията, междуметията, градациите
– драматичният разказ за сражението
– проблемът за паметта и мотивът за безсмърти-
ето във финала

 3. Одата „Опълченците на Шипка“ – финален текст 
в „Епопея на забравените“

„Българският език“ – защита и възхвала на 
родното слово
 1. Любовта към „всичко българско и родно“ – ос-

новен мотив във Вазовото творчество
 2. Спецификата на жанра ода – възхвалява, ут-

върждава, възпява, изразява чувства, отстоява 
убеждения

 3. Прославянето на езика – израз на родолюбие и 
начин за отстояване на националната чест:
– любовта към езика и мисленето за него като за 
същностен национален белег
– красотата и изразителните възможности на 
езика като свидетелство за духовното богатство 
на един народ
– тържественият обет на поета като форма на 
възхвала и защита на езика

Лирическият говорител и хулителите на езика
 1. Лирическият говорител – патриот и гражданин:

– отговорен за съдбата на българската духо-
вност
– милеещ за съхраняването на националните 
ценности
– загрижен за бъдещите поколения българи
– осъзнаващ своята особена социална мисия – 
да се грижи чрез поетическото си творчество за 
общностния дух, да бъде регулатор на колектив-
ните настроения
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 2. Хулителите – събирателен образ на чужденците, 
които не познават красотата на българския език, 
и на родоотстъпниците, погазващи национални-
те ценности

Свещеният език в света на възрожденския 
българин
 1. Връзката между езика и националното самосъз-

нание. Паисиевият призив от началото на Въз-
раждането „Българино, знай своя род и език!“

 2. Езикът – белег за съкровената връзка с рода, 
език на майката и на дедите, език, чрез който е 
съхранена историческата памет

 3. Родното слово като мярка за красота и благозву-
чие

 4. Родният език – израз на колективните преживя-
вания, връзката между минали и бъдещи поко-
ления

Електронни ресурси към творчеството на 
Иван Вазов: (в електронния учебник на стр. 
143 – 148) ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО

(Не)възможният диалог между представители-
те на различни култури през погледа на Алеко
 1. Алеко и срещата на българина европеец с Новия 

свят
 2. Чикагското изложение – среща на култури от 

цял свят
 3. Културният диалог – кодове, недоразумения, 

компромиси
 4. Самопредставянето – видимости и същности

Особености на пътеписното повествование
 1. Пътеписът като субективен първоличен разказ
 2. Пътеписът като откровение
 3. Хронологията на събитията и смисловите ак-

центи в Алековия пътепис
 4. Значението на Алековите „леки хвъркати бе-

лежки“ за развитието на българската литерату-
ра

Сериозното и смешното в Алековия разказ
 1. Преплитането на сериозното и смешното – спе-

цифична особеност на Алековото повествова-
ние

 2. Сериозното:
– възторг от човешкия напредък
– отчитане на мащабите на изложението 
– анализ на взаимоотношенията на отделните 
общности
– посочване на връзките и противоречията, ос-
новани на политически и културни особености

 3. Смешното:
– контрастът между българския павилион и ос-
таналите
– недоразуменията в общуването
– самоиронията
– усетът за многоликост на света

Образът на България пред света
 1. Радостта и гордостта на пътеписеца от факта, че 

България присъства на Чикагското изложение
 2. Разочарованието от българското представяне и 

честността на Алеко в разказа за него
 3. Детайлното описание като възможност за пости-

гане на достоверност и убедителност
 4. Осмиването като форма на добронамерена ин-

телектуална оценка за българското представяне
 5. Българските търговци и интелектуалци – раз-

личните лица, с които България се представя 
пред света

 6. Алековите наблюдения и размисли върху начи-
на, по който светът възприема България

Бай-Ганьовото пътуване из Европа и срещата 
на следосвобожденския българин с европейска-
та култура
 1. Социалните параметри на Алековия герой Бай 

Ганьо
 2. Изборът на писателя да изобрази героя си на 

път
 3. Следосвобожденският българин в контекста на 

европейското развитие
 4. Пътуването като форма на свобода

„Бай Ганьо пътува“ – сюжет и композиция
 1. Спецификата и ролята на случките в Алековия 

разказ
 2. Особености на композицията:

– хронологична
– триделна

 3. Поставянето на героя в центъра на повествова-
нието 

 4. Ролята на диалога

Образът на пътуващия човек в „Бай Ганьо 
пътува“
 1. Алековият интерес към пътуващия човек – фи-

лософски и биографични мотиви
 2. Бай Ганьо и разказвачът – двете лица на пътува-

щия българин
 3. Впечатленията и преживяванията на двамата 

пътуващи
 4. Българинът в очите на европееца
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Пътуването като познание
 1. Мотивите и целите на пътуването:

– на Бай Ганьо
– на разказвача

 2. Предварителните и придобитите знания на два-
мата герои за местата, които посещават

 3. Отношението на пътуващите българи към чуж-
дото и различното – любопитството на разказва-
ча и недоверието на Бай Ганьо

 4. Отражението на пътуването върху двамата ге-
рои

Смешното в „Бай Ганьо пътува“
 1. Анекдотичният характер на трите епизода
 2. Смешното в поведението на Бай Ганьо
 3. Смешното в речта на Бай Ганьо
 4. Иронията и хуморът в позицията на разказвача

Електронни ресурси към творчеството на 
Алеко Константинов: (в електронния учебник 
на стр. 149 – 150)

Конфликтът човек – род в „Неразделни“
 1. Патриархално-родовият свят – норми и ценнос-

ти:
– взаимоотношенията родители – деца
– разбирането за семейството и брака
– любовта и общуването между влюбените

 2. Чувствата на индивида в противоречие с волята 
на рода

 3. Проблемът за избора:
– невъзможният диалог между поколенията
– смъртта като избор
– отношението на общността към индивидуал-
ния избор

Фолклорни и баладични мотиви в „Нераздел-
ни“
 1. Мотивът за невъзможната любов в народните 

песни
 2. Конфликтът родители – деца във фолклора
 3. Идеята за прераждането и за живот в смъртта в 

българските народни песни и приказки
 4. Баладата – лиро-епически жанр, повлиян от 

фолклора
 5. Фолклорни изразни средства в Славейковата ба-

лада

Любов, по-силна от смъртта
 1. Любовта – общочовешка ценност и смислов ак-

цент в Славейковата балада
 2. Смъртта – избавление от живота без любов
 3. Самоубийството

 4. Животът в смъртта и лайтмотивът на баладата

Електронни ресурси към творчеството на 
Пенчо Славейков: (в електронния учебник на 
стр. 150 – 151)

Трагизмът на изгнаничеството в „Заточеници“
 1. Историческото събитие, станало повод за на-

писването на Яворовата елегия
 2. Емигрантство и изгнаничество – две форми на 

раздяла с родината
 3. Причините за изгнаничеството – присъдата на 

врага и предателството на своите
 4. Драмата на изгнаника – скръбта по родината и 

невъзможността да ѝ служи

Родината като „изгубен рай“
 1. Библейската представа за рая и притчата за не-

говото изгубване
 2. Родното пространство – свято, единствено и не-

заменимо
 3. География и символика на родното
 4. Динамиката на отдалечаването от родното
 5. Опозициите „зарица“ – „сън“, свое – чуждо

„Заточеници“ – елегична колективна изповед
 1. Специфични черти на жанра елегия
 2. Колективният монолог като особеност на орга-

низацията на художествения текст
 3. Родината – адресат на колективната изповед
 4. Елегичните чувства на заточениците
 5. Елегичните внушения на пейзажа

Електронни ресурси към творчеството на 
Пейо Яворов: (в електронния учебник на стр. 
152 – 153)

Животът на селския човек според разказа „По 
жътва“
 1. Тежкият труд на полето – жизненоважен за сел-

ския човек; зависимостта на селянина от приро-
дата

 2. Жътвата – най-усилното време в трудовия ка-
лендар на селяните

 3. Ролята на семейството в живота на селянина; 
особеностите на патриархалното семейство

 4. Радостта и веселието в делника на селянина
 5. Любовта – най-висше проявление на човешката 

виталност и духовност

Злото и трагичните обрати в човешкия живот
 1. Страховете на селския човек от капризите на 

природата
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 2. Стремежът да се прибере добрата реколта и 
рискът на селяните да се изложат на жегата

 3. Злото като природна сила, неподвластна на чо-
века

 4. Внезапната проява на злото, безсилието на чо-
века и необратимите последствия в живота му

Образът на жертвата в „По жътва“
 1. Образът на жертвата във фолклора и в митоло-

гията
 2. Образът на Пенка – въплъщение на идеята за 

жертвата
 3. Характеристиките на Пенка и въздействието на 

нейния образ:
– характеризирането на Пенка чрез пеенето и 
гласа
– допълването на образа чрез отношението на 
селяните
– портретната характеристика на младото моми-
че

 4. Трагичното в образа на Пенка

Композиционни особености на разказа „По 
жътва“
 1. Елин Пелин – майстор на късия разказ
 2. Композиция на късия разказ
 3. Обичайното и различното в структурирането на 

разказа „По жътва“

Диалогът и пейзажът в Елин-Пелиновия раз-
каз „По жътва“
 1. Природните картини, рамкиращи повествова-

нието
 2. Разговорът между Никола, майка му и сестра му
 3. Песента като форма на изразяване и начин на 

общуване
 4. Диалогът на Пенка и Никола пред общността
 5. Гласът на човешкия колектив в Елин-Пелиновия 

разказ

Електронни ресурси към творчеството на 
Елин Пелин: (в електронния учебник на стр. 
153 – 154)

Представата за човешкия живот според разка-
за „По жицата“
 1. Страдалческата участ на човека, пресъздадена 

чрез съдбата на Гунчо и неговото семейство
 2. Многоликият образ на страдалеца в Йовковия 

разказ – добрия човек, родителя, младия, непо-
рочния, бедния

 3. Животът като път и изпитание
 4. Смирението пред страданието, съпреживяване-

то на чуждата мъка и разговорът с Бога

Състраданието срещу истината
 1. Връзката човек – свят и проблемът за истината
 2. Изповедта на Гунчо – отражение на истината за 

страдалческото човешко битие
 3. Драматичният избор на Моканина между исти-

ната и състраданието
 4. Състраданието като изцеление – контрапункт на 

обезверяващата истина

Човешките добродетели в образа на Моканина
 1. Милосърдието – висша човешка добродетел
 2. Добруджанският овчар – проницателен, спосо-

бен да вижда и да чува събеседника си
 3. Добродетелите на Моканина, обуславящи раз-

бирателството и подкрепата между хората – де-
ликатност, човечност, толерантност, съпричаст-
ност

 4. Думите и мълчанието на Моканина като утеха

Надеждата – човешка спътница
 1. Мъката и отчаянието в човешката душа и на-

деждата за спасение, изцеление, избавление от 
страданието

 2. Надеждата – потребност и утеха за Гунчовото 
семейство сред безкрайния низ от страдания

 3. Поемането на пътя в търсене на бялата лясто-
вичка – знак за силата на надеждата

 4. Прозрението на Моканина, че надеждата е един-
ственият лек за болното момиче и неговите ро-
дители

Образи символи в разказа „По жицата“
 1. Бялата лястовичка – символ на надеждата, ра-

достта от живота, стремежа към щастие
 2. Пътят – символ на земния човешки живот, на 

приближаването към мъдростта и тайните на 
битието

 3. Змията – традиционен символ на злото

Електронни ресурси към творчеството на 
Йордан Йовков: (в електронния учебник на стр. 
154 – 155)
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВХОДНОТО РАВНИЩЕ

Въпрос 
№ Отговор Въпрос 

№ Отговор

1. А – 3   Б – 4   В – 1   Г – 2 14. А

 2. А – 4   Б – 3   В – 1   Г – 2 15. Б

 3. А 16. А

 4. Г 17. В

 5. В 18. Г

 6. Г 19. Б

 7. А 20. Б

 8. Благолаж 21. В

 9. Г 22. В

10. А 23.

А – „Косачи“
Б – „Принцът и просякът“
В – „Автобиография“ / „Представлението“
Г – „Малкият принц“

11. Б 24.
„Моето семейство и други животни“
„Автобиография“

12. Г

25.

Точки се присъждат за коментар на портретната, ре-
чевата и поведенческата характеристика на Серафим, 
на отношението на Еньо и за открояване на следните 
нравствени черти на героя: добротворец, състрада-
тателен, деликатен, скромен, човечен, чудат, кротък, 
смирен, щедър, работлив, с чувство за достойнство 13. Г
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БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Въпрос 
№ Отговор Въпрос 

№ Отговор

 1. В 14. България, родината

 2. В 15. В

 3. В 16. В

 4. Г 17. В

 5. „На прощаване“, 
„Немили-недраги“ 18. Г

 6. Г 19. А

 7. А 20. Когато опълченците грабват телата на убитите си другари и 
се сражават с тях.

 8. Б 21. А

 9. А 22. А

10. Б 23. акцент върху епитетите; изграждане на рими, които подсил-
ват внушенията на смисловите опозиции

11. А 24. В

12. А

25.
Да разкрие красотата му чрез собствените си поетически 
творби, да го защити от хулителите, да обори техните аргу-
менти, да покаже достойнствата му на идните поколения.13. В
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ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Въпрос 
№ Отговор Въпрос 

№ Отговор

 1. В 14. В

 2. Б 15. В

 3. Г 16. сравнение, олицетворение, символ

 4. В 17. В

 5. пещенската гара, влакът, виенският 
хотел 18. Б

 6. Б 19. А

 7.

неатрактивен, с неясна концепция 
за представянето на България пред 
света, със странни дори за българи-
те експонати, неподреден, издаващ 
липсата на организация и традиции 
в подобни начинания

20. Гунчовият разказ

 8. А 21. Б

 9. Г 22. В

10. В 23.
Защото съпреживява мъката на нейния 
баща; защото се отнася бащински към нея 
– проявява загриженост, внимание, обич

11.
калината – нежност, изящество, кра-
сота, присъщи на жената; яворът – 
мъжка сила и красота; прегръдката 
им с клони – вечната любов

24. А

12. А

25.

трагична съдба на героите;  щастливи, но 
внезапно помрачени любовни отношения; 
съпричастност на общността към стра-
данието на героите; мотивът за смъртта; 
взаимоотношенията в патриархалното 
семейство 

13. Б



ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

Въпрос 
№ Отговори

 1. А

 2. Б

 3.

А – „Бай Ганьо пътува“: общуването между народите и културите, образованието, възпитание-
то
Б – „Неразделни“: любовта, човешкото достойнство, висотата на духа
В – „По жътва“: животът, любовта, човещината
Г – „По жицата“: съпричастието, човещината, благородството, добротата

 4. А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3

 5.
А – Иван Вазов, ода
Б – Алеко Константинов, „До Чикаго и назад“
В – „Неразделни“, балада
Г – Пейо Яворов, елегия

 6. А – Пейо Яворов; Б – Алеко Константинов; В – Пенчо Славейков; Г – Христо Ботев

 7. А – разказа „Една българка“; Б – елегията „Заточеници“
В – одата „Опълченците на Шипка“; Г – повестта „Немили-недраги“

 8. Б

 9. А

10. В

11. баладата „Неразделни

12. А – заветът; Б – полемика; В – интерес

13. А – „На прощаване“, „Немили-недраги“; Б – „Заточеници“
В – „Една българка“; Г – „Заточеници“

14. Г

15. А

16.
А – бунтовникът от „На прощаване“ „Една българка“
Б – Джамбалаза от „Една българка“
В – Македонски от „Немили-недраги“
Г – Гунчо от „По жицата“
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Въпрос 
№ Отговори

17. А – калугерът Евтимий; Б – Бай Ганьо; В – Никола; Г – Моканина

18. А – Пенка; Б – майката на Нонка; В – баба Илийца; Г – Нонка

19.
А – смирен, кротък, грижовен, угрижен, изстрадал, добродушен
Б – пряма, любяща, решителна, свободолюбива, смела
В – мечтател, идеалист, състрадателен, жертвоготовен
Г – тъжни, родолюбци, отчаяни, сломени, наранени, страдащи

20. човещината, милосърдието, състраданието

21. В

22. Г

23. В

24. Г

25. Подчертават съкровената връзка на изгнаниците с тяхната родина, създават усещане за изпо-
ведност, диалогичност, сила на чувствата.
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