
КОНСПЕКТ ПО БЕЛ, ПП, 10. КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Български език 

1. Идеята за българския език през Възраждането. Знания за връзката език -етнос-нация. 

Първи научни произведения през Възраждането.  

2. Българският език в индоевропейското езиково семейство. 

3. Ролята на българския език и на българската книжовност през 

Средновековието на Балканите и в Източна Европа.  

4. Кирило-Методиевото дело и християнството в контекста на културното развитие на 

Европа. 

5. Задължителност и свобода в езиковите употреби при превод. 

6. Реториката като практика на убеждаването.  

7. Основни източници на информация за литературата и езика  

8. Норми на българския книжовен език – правописна, граматична, лексикална, 

пунктуационна норма. 

 

Литература 

І. Западноевропейска литература. 

1. Данте Алигиери. “Божествена комедия”, “Ад”. Човешките страсти в “Ад”. 

Алегорични образи. 

2. У. Шекспир. “Ромео и Жулиета”. Концепцията на Шекспир за любовта. 

3. Ромео и Жулиета – типични ренесансови личности. Особености на трагичното  

в “Ромео и Жулиета”. 

4. Пиер Корней. “Сид”. Творческа история, сюжет. Основни теми и идеи. 

5 Тема 3: Литература на класицизма. Молиер – „Дон Жуан “. Развитие на действието.  

Образът на Дон Жуан-вечният прелъстител.  
6. Й. Гьоте. “Фауст”. Теми и мотиви, сюжет и композиция. 

7. Образи в трагедията “Фауст”. Драматизъм и трагизъм. 

ІІ. Руска класическа литература. 

8. Ал. С. Пушкин. “Евгений Онегин”. Теми, мотиви, проблеми. 

9.Ал. С. Пушкин. “Евгений Онегин”.Образна система. 

10. Антон П. Чехов. Разказите на Чехов, теми и идеи. 

11. Екзистенциална проблематика в разказите на Чехов “Човекът в калъф”,  

“Френско грозде”, “За любовта”. 

ІІІ. Българска възрожденска литература.  

13. Софроний Врачански. “Житие и страдание грешнаго Софрония”. Жанрова  

специфика. Отношението автор – герой в Софрониевото житие. 

14. Васил Друмев. Драмата “Иванко, убиецът на Асен І”. Композиция, образна система. 

15. Песните на Чинтулов—зов за борба. Образът на юнака.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изпитът е под форма на тест с езикови и литературни задачи, продуциране на 

собствен текст- есе. 
 

 

Критерии за оценка на есето: 

 

ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН: Умение за създаване на цялостен, текст. Ясно изразена, пълна и 

точна теза. Умение за смислово обвързване на композиционните и структурните 

елементи на ученическия текст. Логически последователно и целенасочено изведени 

аргументативни микротекстове (подтези), обосновани посредством убедителни, 

задълбочени разсъждения,. Овладени основни правописни и пунктуационни норми. 

Незначителни пропуски в езиковата култура. 

 

ОЦЕНКА МНОГО ДОБЪР: Логически последователен и цялостен текст. Тезата 

(частична или цялостна) е вярно насочена към основните моменти, върху които се 

гради аргументацията. Умение за композиране и структуриране на ученическото 

съчинение. Верни, точни знания, но недостатъчни разсъждения. Стилово уместен изказ. 

Отделни правописни и пунктуационни грешки. 

 

ОЦЕНКА ДОБЪР: Логически последователен текст, но липсва ясно заявена теза. 

Аргументите не са задълбочени и стойностни. Добра езикова култура и умение за 

графично оформяне на ученическия текст. Повторения, стилови неточности и стилово 

неуместни думи и изрази. 

 

ОЦЕНКА СРЕДЕН: Създаден е текст, но той не е подчинен на темата в заглавието. Не е 

изразена теза по поставения проблем. Неовладени книжовни норми. Груби правописни, 

пунктуационни и стилистични грешки. 

 

ОЦЕНКА СЛАБ ДВЕ: Не е създаден смислово единен и езиково свързан текст. 

Проявена е явна некомпетентност.  
 

  

 

  

 
НЕОБ ХОД ИМИ У ЧЕБНИЦ И И УЧЕБН И ПОМ АГАЛА :  

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК -  X КЛАС  

ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС ” - ТОДОР БОЯДЖИЕВ И КОЛЕКТИВ                                                                               

2. ЛИТЕРАТУРА -  X КЛАС  

ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС ” - КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА                       

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  -  VIII КЛАС ( ЗА ПРЕГОВОР НА 

НОРМИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНЕЖОВЕН ЕЗИК)  

ИЗДАТЕЛСТВО “ПРОСВЕТА”  

 

 

Изготвили:  М. Радкова 
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