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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
We present for the moment the Bulgarian language and literature national 
syllabus to be approved for implementation in the European Schools system. 
The document has been approved by the Ministry of Education and Science in 
Bulgaria and it grantees the acquisition of skills, knowledge and abilities in 
Bulgarian language and literature. 
 
Last year we began a working group with Bulgarian teachers in the European 
Schools. The main objectives are as follows: 
 

1. To discussed the ways of implementation of The National Syllabus in 
European Schools System. 

2. To provide opportunities for to share experience and to exchange good 
practises 

3. To start the process of harmonization based on the document “ Structure 
of the Syllabus” 

 
Members of the working group are convinced that the National Syllabus is 
integrated in the European School System. Main objectives, methodology and 
assessment of the outcomes cover the standards and the structure reaches the 
requirement of the document “Structure of the Syllabus” 
 
Bulgarian language and literature national syllabus covers the Nursery/ Primary 
cycle and the Secondary Cycle for each school year.  
 
The structure of National syllabus is modelled on the following standard pattern: 

 

1.0 Objectives 

1.1 General objectives  

1.2 Subject-specific objectives 

2.0 Content (knowledge, skills, abilities) 

3.0 Methodology  

4.0 Assessment of learning outcomes 
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Nursery school 
 

 

 
 
Primary school 

 
Years 1-5 

 
 

 
Secondary school 

 
Years 1-7 
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FR 
 
INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Nous soumettons par la présente pour approbation et mise en œuvre dans le 
système des Ecoles européennes le programme national de langue et littérature 
bulgares. 
Il a reçu l’approbation du Ministère bulgare de l’éducation et de la science et 
garantit l’acquisition des savoirs et savoir-faire en langue et littérature bulgares. 
 
L’an dernier, nous avons mis sur pied un Groupe de travail comptant des 
enseignants bulgares détachés aux Ecoles européennes. Ses principaux objectifs 
étaient les suivants : 
 

4. Débattre des approches de mise en œuvre du programme national au sein 
du système des Ecoles européennes ; 

5. Proposer des perspectives d’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques ; 

6. Engager le processus d’harmonisation à partir du document intitulé 
« Libellé des programmes ». 

 
Les membres du Groupe de travail sont convaincus que le programme national 
est intégré au système des Ecoles européennes. Ses principaux objectifs et sa 
méthodologie ainsi que l’évaluation des résultats rencontrent les normes établies 
et sa structure est conforme au document « Libellé des programmes ». 
 
Le programme national de langue et littérature bulgares couvre toutes les 
années d’études des cycles maternel/primaire et secondaire. 
 
La structure du programme national obéit au schéma standard ci-dessous : 

 

1.0 Objectifs 

1.1 Objectifs généraux 

1.2 Objectifs propres à la matière considérée 

2.0 Contenus (savoirs et savoir-faire) 

3.0 Méthodologie 

4.0 Evaluation des acquis de l’apprentissage 
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Ecole maternelle 
 

 

 
 
Ecole primaire 

 
De la 1ère à la 5e année 

 
 

 
Ecole secondaire 

 
De la 1ère à la 7e année 
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EINLEITUNG 
 
 
 
 
 
Wir unterbreiten Ihnen hiermit den nationalen Lehrplan für die bulgarische 
Sprache und Literatur, der zur Umsetzung im System der Europäischen Schulen 
zu genehmigen ist. 
Das Dokument ist vom bulgarischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
genehmigt worden und garantiert die Aneignung von Kompetenzen, Wissen und 
Fähigkeiten in der bulgarischen Sprache und Literatur. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir eine Arbeitsgruppe mit Lehrpersonen der 
Europäischen Schulen ins Leben gerufen. Die Hauptzielsetzungen waren: 
 

1. Besprechung der Umsetzungsmöglichkeiten des nationalen Lehrplans im 
System der Europäischen Schulen. 

2. Schaffung von Möglichkeiten zum Austausch von Erfahrungen und 
bewährter Praktiken.  

3. Einleitung des Harmonisierungsprozesses unter Zugrundelegung des 
Dokuments “Struktur der Lehrpläne”. 

 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind überzeugt, dass der nationale Lehrplan im 
System der Europäischen Schulen zu integrieren ist. Die Hauptziele, die 
Methodologie und die Beurteilung der Ergebnisse entsprechen der Norm und die 
Struktur erfüllt die Anforderungen des Dokuments “Struktur der Lehrpläne”. 
 
Der nationale Lehrplan für die bulgarische Sprache und Literatur bezieht sich auf 
alle Klassen des Kindergartens, Primar- und Sekundarbereichs.  
 
Die Struktur des nationalen Lehrplans basiert auf folgendem Standardmodell: 

 

1.0 Zielsetzungen 

1.1 Allgemeine Zielsetzungen 

1.2 Fächerspezifische Zielsetzungen 

2.0 Inhalt (Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten) 

3.0 Methodologie 

4.0 Beurteilung der Lernergebnisse 
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Kindergarten 
 

 

 
 
Primarbereich 

 
Klassen 1-5 

 
 

 
Sekundarbereich 

 
Klassen 1-7 
 

 
 























































































































































































































































































































































Учебна програма по български език за V клас 1

Учебна програма по български език за V клас 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

 
Стандарт 1: 
Използват уместно езикови средства, 
адекватни на ситуацията на общуване, 
съобразно с участниците в нея, темата, 
целта и условията. 
• Разбират зависимостта на езиковите 
средства от ситуацията на общуване; 
използват ги в съответствие с нея. 

 
Стандарт 4: 
Владеят формулите на речевия етикет 
при  общуване на публично място. 
• Владеят етикетни формули за 
официално и неофициално общуване. 

 
Стандарт 2: 
Задават въпроси и дават отговори по 
поставени от други или избрана от тях 
тема. 
• Владеят умения за диалогично 
общуване в официална и неофициална 
обстановка. 

 
Стандарт 3: 
Изразявят твърдения и се 
аргументират; разказват и описват. 
• Разбират и създават текстове в 
разговорно-битовата и официално-
деловата сфера на общуване. 

 
Учениците трябва да усвоят: 
 
 
 
 
Тема 1: Езикът в зависимост от ситуацията 
на общуване 
 - Могат да се ориентират в ситуацията на 
общуване – определят целта, предмета, 
участниците и условията на общуване. 
- Проявяват адекватно речево поведение в 
официална и неофициална обстановка на 
общуване. Използват формулите на речевия 
етикет. 
 
 
 
 
Тема 2: Текстът в речевото общуване 
- Осмислят текста като средство за общуване.  
- Умеят да изслушват събеседника си, да 
разбират темата на текста, да извличат 
съществената информация от него. 
- Осмислят и създават официално-делови 
текстове. 

 
 
 
 
 
 
• ситуация на 
общуване – 
цел, предмет, 
участници, 
условия 

• официално и 
неофициално 
общуване 

• речев етикет 
 
 
 
 
• тема, подтеми в 
текста 

• строеж на 
текста; абзац 

• план на текст 
• официално-
делови текст 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
  
- Изпълняват ролеви игри, свързани с 
различни комуникативни ситуации.  
- Участват в различни ситуации на 
общуване, като проявяват усет  за 
адекватно поведение. Наблюдават и 
коментират различни интонационни 
модели с оглед на ситуацията на 
общуване. 
- Усъвършенстват уменията си за 
диалогично общуване, като обменят 
конкретна информация, обсъждат 
съвместна дейност, убеждават, 
изразяват съмнение, съжаление, молба 
и пр.  
 
- Формулират темата на собствен текст, 
съставят план и структурират 
изказването си, променят начина на 
изразяване в зависимост от ситуацията 
на общуване. 
- Подбират информация, изследват я и 
разсъждават по различни видове 
документи, свързани с политическата и 
икономическата “карта” на света. 
- Работят върху текстове от 
Конституцията на Р България с оглед 
на гражданското си образование.  
-  Изразяват устно мнение по въпроси 
от училищния живот. 
 

 
 
 
 
 
 
Литература, 
история, 
природознание 
и др. 
Адекватно 
възприемат 
текстове и 
формулират 
отговори в 
съответствие с 
учебната 
ситуация. 
Използват и 
съставят план 
на текста. 
Извличат 
съществената 
информация от 
урочната 
статия.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 2: 
 
Езикови 
компе-
тентности 
 
 

 
 
 
 
 
Стандарт 4: 
Владеят граматичните средства на 
езика.  
• Владеят синтактични средства на 
езика – различни видове изречения по 
цел на общуване и по състав, главни и 
второстепенни части на простото 
изречение, еднородни части. Използват 
в речта си синонимни варианти.  

 
 
Стандарт 5: 
При редактиране на собствен текст 
умеят да правят съответните 
синтактични трансформации. 
• Редактират и умеят да превръщат 
прости изречения в сложни  и обратно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Изречение. Видове изречения по 
цел на общуване и по състав  
- Умеят да характеризират видовете 
изречения по цел на общуване и да 
различават видовете изречения по състав. 
- Използват свободно в речта си различни 
видове изречения, за да съобщават, да 
задават въпроси, да изразяват чувства и 
отношение, да изказват молба, подбуда и т.н. 
- Осмислят начините на свързване на думите 
в простото изречение /съчинителни и 
подчинителни връзки/.  
- Познават и използват характерната 
интонация и пунктуация за различните видове 
изречения по цел на общуване и по състав. 
- Познават и си служат с различни словоредни 
варианти. 
 
Тема 2: Просто изречение. Главни и 
второстепенни части 
- Разпознават и осмислят функциите на  
главните части в простото изречение: подлог 
и сказуемо; разпознават просто и съставно 
сказуемо; владеят употребата и правописа на 
главните части. 
- Разпознават и осмислят функциите на 
второстепенните части: допълнение, 
обстоятелствено пояснение, определение, 
приложение; владеят употребата и правописа 
им. 
- Познават синонимни варианти на 
второстепенните части; на практическо 
равнище използват в текста взаимната им 

 
 
• видове 
изречения по 
състав (просто 
и сложно) 

• съчинително 
свързване в 
простото 
изречение 

• подчинително 
свързване в 
простото 
изречение 

• интонация и 
пунктуация на 
изречението 

• словоред 
 
 
• просто и 
съставно 
сказуемо 

• второстепенни 
части 

•  допълнение 
• обстоятелст-
вено пояснение 

• определение 
• приложение  
• еднородни 
части 

• синтактичен 
анализ 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
 
- Общуват в учебни ситуации и 
свързват в текст различни видове 
изречения според целта и условията на 
комуникацията. Използват модели, за 
да свързват думите в простото 
изречение, като уместно използват 
съчинителни и подчинителни връзки.  
- Участват в конкурси, в учебна и 
извънучебна обстановка четат и 
говорят с подходяща интонация.  
- Редактират пунктуационни грешки в 
автентични текстове. 

 
 
 
 
 
 
- Създават текстове, като правилно и 
целесъобразно използват главни и 
второстепенни части в простите 
изречения. 
- Оценяват и усъвършенстват текстове 
с оглед на съгласуването между 
частите на простото изречение; 
поправят грешки, свързани с 
пунктуацията и интонацията на 
еднородните части. 

 
 
 

 
Чужд език 
Използват общи 
речеви 
механизми. 
Сравняват 
синтактични 
конструкции. 
 
Литература 
Извършват 
стилно-езиков 
анализ на 
художествени 
творби. 
 
История, 
математика,  
природозна- 
ние   
Умения за 
анализ и 
интерпретиране 
на факти; 
начално 
формиране на 
умения за 
абстрактно-
логическо 
мислене. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
 
 
 
 
Стандарт 1: 
Разбират значението на думи, свързани с 
обществения, икономическия и културния 
живот, и ги използват уместно. 
• Разбират речниковото значение на 

думите и употребяват уместно 
многозначните думи според 
ситуацията. 

 
Стандарт 3: 
Използват синоними и антоними, думи 
за родови и видови понятия,хипероними 
и хипоними с оглед на стиловото 
разслоение на езика. 
• Владеят употребата на думите според 

смисъла и звуковия им състав. 
 
 
Стандарт 4: 
Владеят граматичните средства на 
езика 
• Осмислят граматичното значение на 

думата. Разчленяват думата на 
части, владеят формообразуването 
и словообразуването.  

 
 
 
 
 

заменяемост. 
  - Разпознават еднородните части в 
изречението; разбират функциите им в текста 
и ги използват в речта си. 
  - Правят синтактичен анализ на простото 
изречение. 
 
Тема 3: Дума. Речниково значение  
 - Осмислят думите като речникови единици; 
правилно и целесъобразно използват 
многозначните думи, основното и преносното 
значение на думите в текста. 
 - В контекста разпознават синоними, 
антоними, омоними и пароними; правилно ги 
изговарят и пишат; в активния речник на 
учениците функционират синоними и 
антоними. 
 - Умеят да работят с речник (тълковен, 
синонимен, правописен, правоговорен и др.). 
    
 
 
Тема 4: Граматично значение на думата. 
Морфема 
 - Разпознават граматичното значение на 
думите в българския език; различават 
формите на една дума; определят основната 
й форма. 
- Определят, правилно изговарят и пишат 
морфемите в думата. Правят морфемен 
анализ.  
- Различават формообразувателни и 
словообразувателни морфеми;  образуват думи
с помощта на представки и наставки и разбират
смисловите различия. 

 
 
 
 
 
• речниково 
значение 

• многозначност 
на думата 

• пряко и 
преносно 
значение 

• контекст 
• омоними и 
пароними 

• речници 
/тълковен 
синонимен, 
правописен, 
правоговорен/ 
 
• граматично 
значение  

• форми на 
думата 

• основна форма 
• морфема 
• морфемен 
анализ 

• словообразу-
вателни и 
формообразу-
вателни 
морфеми 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Работят индивидуално и в малки 
групи, за да изследват лексикалните 
характеристики на текстове от 
различни комуникативни сфери.  
- Самостоятелно правят справки в 
различни видове речници. Коментират 
правоговора и правописа на различни 
видове думи в текста /омофони, 
омографи, пароними и пр./. 
 
 
 
 
 
 
- Работят по модели за анализ на 
морфеми. 
- Редактират правописни грешки в 
собствени и чужди текстове.   
- Самооценяват се и оценяват 
правоговора и правописа на съученици. 
 
 
 
 
 
 

 
Чужд език 
Умения за 
сравняване и 
осмисляне на 
речникови 
значения; за 
работа с 
речници. 
 
Литература 
Анализ и 
коментиране на 
текстове. 
 
 
 
Чужд език 
Литература 
Умения за 
разчленяване, 
съпоставяне и 
синтезиране. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
• Разбират същността и функциите на 

изменяеми и неизменяеми части на 
речта. Използват ги уместно в 
собствени текстове. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 5: Части на речта (изменяеми и 
неизменяеми). Имена 

- Разбират функциите на изменяемите и 
неизменяемите части на речта; разпознават 
видовете съществителни, прилагателни и 
числителни имена; определят граматичните им 
признаци. Правят морфологичен анализ. 
 - Правилно и целесъобразно използват 
имената в изречението и в текста, съгласуват 
ги по род и число, правилно ги членуват. 
- Правилно изговарят и пишат имена и сложни 
именни названия. 

 
 
 
 
Тема 6: Изменяеми части на речта. 
Местоимение 
- Осмислят значението и функциите на 
местоименията в текста.  
 - Разпознават граматичните признаци на 
личното, показателното, въпросителното и 
относителното местоимение. 
- Използват  местоименията като заместващи и 
свързващи думи в изречението и текста; 
правилно ги изговарят и пишат. 
 
 
 
 
 Тема 7: Изменяеми части на речта. Глагол 
- Осмислят значението и функциите на глагола 
в текста; определят граматичните му признаци; 
познават спрежението му. 

 
• изменяеми и 
неизменяеми 
части на речта 

• качествено и 
относително 
прилагателно 
име 

• морфологичен 
анализ 

• граматични 
признаци на 
имената 

• сложно именно 
название 

 
• граматични 
признаци на 
местоименията 

• падежни 
форми на 
личните 
местоимения 

• показателно 
местоимение 

• въпросително  
местоимение 

• относително 
местоимение 

 
• граматични 
признаци на 
глагола 

• спрежение на 

 
 
- Използват ученически текстове, за да 
редактират грешки, свързани със 
съгласуването, членуването и 
правописните особености на имената и 
сложните именни названия.  
- Правят самооценка на правоговора си 
и взаимно се оценяват.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Усъвършенстват текста с оглед на 
неговата свързаност, богатство и 
разнообразие на изказа. Наблюдават 
предмети, явления и процеси в 
естествени условия и правят различни 
описания, като използват изразните 
възможности на имена и местоимения. 
 
 
 
 
 
 
 
- Работят с текстове от други предме-
ни области (учебници, енциклопедии и 
др.), като използват изразните възмож-
ности на сегашно време за предаване 

 
Чужд език 
История 
Природозна- 
ние  
Умения за 
пренос на 
знания за 
граматични 
признаци. 
Правопис и 
правоговор на 
имена на 
исторически 
личности, 
събития, 
местности и пр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История 
Литература 
Умения за 
преразказване и 
преносна 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Спазват правоговорните и 

правописните правила; съобразяват 
се с изискванията на интонацията и 
пунктуацията в изречението и текста.  

- Употребяват правилно и целесъобразно 
основните глаголни времена (сегашно, минало 
свършено, минало несвършено, бъдеще). 
- Разбират и използват основна и преносна 
употреба на сегашно време (сегашно вместо 
минало, сегашно вместо бъдеще време). 
 
 
Тема 8: Неизменяеми части на речта 
- Осмислят значението, граматичните 
характеристики и употребата на наречието, 
съюза, предлога, междуметието и частицата в 
изречението и в текста. 
 
 
Тема 9: Звукова страна на думата 
- Осмислят звуковите особености на думите в 
текста. 
- Правилно изговарят и пишат думи с 
променливо я, с подвижно и непостоянно ъ, 
неударени гласни, струпни съгласни. 

глагола 
• основни глагол-  
ни времена 

• основна и 
    преносна упот-
реба на глагол-
ните времена 

 
• наречие 
• съюз  
• предлог 
• междуметие 
• частица 
 
 
• ударение 
• променливо я 
• подвижно ъ 
• пепостоянно ъ 
 
 

на минали и бъдещи събития.  
- Създават свои повествователни 
текстове и коментират употребата на 
различни глаголни времена. 
- Редактират грешки в ученически 
текстове, свързани с неправилно 
използване на преките и преносните 
значения на изучените времена. 
 
- Изследват в различни текстове 
функциите, правоговорните и 
правописните особености на 
неизменяемите части на речта. 
 
 
 
- Слушат и коментират автентични 
звукозаписи на реч от различни 
комуникативни ситуации в родния край. 
- Редактират ученически текстове с 
оглед на правописните правила. 
 
 

употреба на 
глаголните 
времена. 
 
 
Литература 
Чужд език 
Умения за гов-
рене и четене с 
правилно уда-
рение и подхо-
дяща интонация. 
Умения за прео-
доляване на ин-
терференцията в 
произношението. 
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Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 3: 
 
Социо-
културна и 
езикова 
компетент-
ност. Устно 
общуване  

 
Стандарт 2: 
При публични изказвания: 
- спазват нормите на книжовния 
правоговор; 
- говорят с подходяща за 
ситуацията интонация и сила на 
гласа; 
- проявяват усет за поставяне 
на логическо ударение. 
• Преразказват текстове от 

различни сфери на общуване, 
като спазват правоговорните 
правила, съобразяват силата 
на гласа си с изискванията на 
съответната комуникативна 
ситуация. 

• Разказват случки 
/действителни и въображаеми/, 
като спазват правоговорните 
правила, използват подходяща 
интонация, мимики, жестове; 
съобразяват се с адресата. 

• Описват предмети и явления, 
като говорят правилно и 
целесъобразно с оглед на 
елементите на 
комуникативната ситуация. 

 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Самопредставяне. Поздравление    
- Представят себе си и друг човек според правилата на 
речевия етикет. 
- Изказват поздравление, като се съобразяват с 
правоговорните норми и ситуацията на общуване. 
 
Тема 2: Подробен преразказ на кратък текст /откъс от текст/ 
- Разбират и предават достоверно основната информация от 
художествен, фолклорен, научно-популярен  или медиен текст, 
комикси, филми и др. 
- Проследяват логиката и хронологията в текста. 
- Водят бележки и оформят плана на преразказа си. 
- Използват подходящи езикови средства, съобразени с 
изходния текст и социокултурната ситуация. 
 
Тема 3: Съчинение повествование  
- Възприемат и осмислят чужди повествователни текстове. 
- Разказват случки /действителни, въображаеми/ от 
ежедневието в училище или извън него. 
- Планират съчинението си, като отчитат развитието на 
случката във времето и пространството. 
- Употребяват езикови средства, съобразени със ситуацията 
на общуване; използват подходяща интонация, мимики, 
жестове. 
 
Тема 4: Съчинение описание  
- Възприемат и осмислят чужди описателни текстове. 
- Описват обект /обекти/, природни явления, събития, процеси 
и др. със / без  зрителна опора. 
- Съставят план на текст – систематизират информацията за 
общи характеристики, детайли и пр. 
- Съобразяват езиковите средства със ситуацията на 
общуване; използват подходяща интонация, мимики, жестове. 

 
 
 
• поздравление 
 
 
 
 
• устен 
подробен 
преразказ 

 
 
 
 
 
 
• повествование 
/устно повество-
вание/ 
 
 
 
 
 
 
 
• описание 
/устно описание/ 
 
 

На учениците се дава 
възможност да: 
 
- Водят разговори на познати 
теми, съобразени с жизнения им 
опит. Използват някои 
универсални стереотипи,  
характерни при общуване по 
телефон, на гости, в магазин, в 
аптека, в болнично заведение, в 
транспортно средство и пр. 
- Слушат и предават 
информация  на съучениците 
си, получена от различни 
информационни източници 
/радио, телевизия, кино, 
интернет и др./. 
- Редактират правоговорни 
грешки в публични изказвания.  
- В малки групи всеки ученик 
разказва и слуша разказ по 
преживяно и по въображение.  
Редактира правоговорни 
грешки. 
- Всеки самостоятелно 
наблюдава и описва обстановка, 
хора и взаимоотношения между 
тях, природна картина. Устните 
описания се оценяват в групата.   
- Устно информират съуче-
ниците си за наблюдавано 
събитие от училищния живот. 
- Разсъждават и отговарят на 
въпрос, свързан с житейски 
проблем. 

 
Литература, 
история, 
природознание 
и др. 
Адекватно 
възприемат 
текстове и 
формулират 
отговори в 
съответствие с 
учебната 
ситуация. 
Използват и 
съставят план 
на текста. 
Извличат 
съществената 
информация от 
урочната 
статия.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 4: 
 
Социо-
културна и 
езикова 
компетент-
ност. 
Писмено  
общуване  

 
 
Стандарт 1: 
Търсене на нформация от 
различни източници: 
• Използват учебници и речници, 
могат  да поискат информация 
в библиотека и на книжния 
пазар;  използват 
специализирани текстове – 
инструкции, правилници, 
справочници.  

• Ориентират се в структурните 
особености на текста, могат да 
планират. 

 
Стандарт 2. 
Създаване на собствени 
текстове: 
• Изграждат свой и предават 

съдържанието на чужд 
повествователен и описателен 
текст. 

• Планират и структурират 
текста съобразно с темата и 
целта на общуването; 
обособяват тематично-
смислови части; изграждат 
абзаци с оглед на смисъла; 
умеят да композират текст. 

• Имат формирани правописни 
навици по отношение на 
думите с проверяем правопис 
и на често употребявани думи 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Подробен преразказ на кратък текст /откъс от текст/ 
- Осмислят и предават достоверно основната информация от 
художествен, фолклорен, научно-популярен  или медиен текст, 
комикси, филми и др. 
- Проследяват логиката и хронологията в текста. 
- Оформят плана на преразказа си. 
- Използват езикови средства, съобразени с изходния текст и с 
основните изисквания за  писмено общуване (правопис, 
пунктуация, графично оформяне на текста). 
 
Тема 2: Съчинение повествование  
- Четат и осмислят чужди повествователни текстове. 
- Разказват случки /действителни, въображаеми/ от ежедневието 
в училище или извън него. 
- Планират съчинението си, като отчитат развитието на случката 
във времето и пространството.  
- Подбират езиковите средства според ситуацията на общуване; 
построяват  логически изложението си и го оформят в 
съответствие с основните изисквания за писмено общуване 
(правопис, пунктуация, графично оформяне на текста). 
  
Тема 3: Съчинение описание  
- Възприемат и осмислят чужди описателни текстове. 
- Създават съчинение (с преобладаващо) описание на обект 
/обекти/, природни явления, събития, процеси и др. без или със 
зрителна опора. 
- Съставят план на текст (систематизират информацията за 
общи характеристики, детайли и пр.). 
- Подбират езиковите средства според ситуацията на общуване, 
построяват  логически изложението си и го оформят в 
съответствие с основните изисквания за писмено общуване 
(правопис, пунктуация, графично оформяне на текста). 

 
 
 
• писмен 
подробен 
преразказ  

 
 
 
 
 
 
 
• повествование 

/писмено по-
вествование/ 

• разказ 
 
 
 
 
 
 
• описание 
/писмено 
описание/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

На учениците се дава 
възможност да: 
 
- Четат и предават 
информация  на съучениците 
си, получена от различни 
информационни източници 
/радио, телевизия, кино, 
интернет и др./. 
 
- Работят в библиотека, 
интернетклуб. Планират 
работата си с помощта на 
справочни материали. 
- Използват чернова. 
- Редактират писмени 
текстове на съучениците си. 
- Участват в училищни 
литературни конкурси със 
собствени разкази по 
преживяно и по въображение. 
- Четат изразително откъси от 
литературни творби с 
описания на природни 
картини. Отчитат как им 
въздейства пейзажът, 
нарисуван от автора.  
- Описват обстановка, хора,  
природни картини и по двойки 
/един на друг/ си редактират 
съчиненията.  
- Писмено формулират 
отговор на въпрос, свързан с 
житейски проблем. 

 
Литература, 
история, 
природознание 
и др. 
Адекватно 
възприемат 
текстове и 
формулират 
отговори в 
съответствие с 
учебната 
ситуация. 
Използват и 
съставят план 
на текста. 
Извличат 
съществената 
информация от 
урочната 
статия.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

с непроверяем правопис. 
• Попълват лични данни в 

бланки. 
 

 
Тема 4: Лично писмо, поздравителна картичка, телеграма, 
покана  
- Пишат лични писма, в които разказват случки и впечатления 
за: дома, семейството, училището, междуличностните 
отношения и др. 
- Четат, разбират и пишат поздравителни картички и покани. 
 

 
• телеграма 
• покана 

 
- Водят кореспонденция по 
пощата или по електронната 
поща. 
- Изготвят проекти за покани, 
съобщения и поздравления по 
конкретни поводи. Редактират 
правоговорни и правописни 
грешки. 
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 Учебна програма по литература за V клас 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 1: 
Разбира основните ценности на родовия 
свят, осъзнава общото и устойчивото в 
моралните ценности на рода, независимо 
от промените в социалното и битовото 
устройство на живота. Коментира 
валидността на тези морални принципи 
при разглеждане на художествени 
творби. 
Очаквани резултати: 
• Познава различни словесни модели 

за сътворението на света и живота 
• Разбира основните опорни точки в 

структурата на родовия свят; 
кръвната връзка, брачната връзка. 

• Осъзнава наследството като 
универсално средство за 
осигуряване на целостта и 
продължителността на рода. 

Учениците трябва да разбират: 
1. Представите на различни човешки 

общности за сътворението на света 
и живота 

2.     Връзката между рода и живота: 
• Пораждането на живота и неговото 
запазване - основни опорни точки на 
родовия морал; 
• Родови отношения - брачна връзка, 
кръвна връзка, родово имущество. 
3.    Наследството като принцип за 
съхраняване на целостта и трайността 
на рода: 
• морални принципи за унаследяване 
и обезнаследяване. 

• космос/ хаос 
• общност 
• род 
• семейство 
• бит 
• кръвна 

връзка 
• брачна 

връзка 
• наследство 
• родова 

общност 
• ценности на 

родовата 
общност 

 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да осмислят чрез общуването си с 
различни типове словесност (мит, легенда, 
приказка, фолклорна песен) модели за 
сътворението на света и структурата на 
родовия свят. 
2. Да коментират: 
• в прочетените произведения 
нарушенията на ценностите на родовия свят 
и възстановяването на хармоничния им 
първообраз;  
•  последствията от нарушаването на 
кръвната и брачната връзка и от 
разпиляването на родовото имущество. 
 

 
В съпоставка с 
изученото по 
история да се 
открият 
връзките 
между 
общественото 
развитие и 
общочовешки-
те ценности. 

 Стандарт 2: 
Разбира основните ценности в 
етническата организация на човешките 
общности. Коментира ги в изучени 
произведения и ги съпоставя с личния и 
обществен опит. 
Очаквани резултати: 
• Осъзнава като ценности основните 

вярвания за устройството на света; 
родна земя, родно пространство, 
роден език; приемственост в 
традициите; почит към общите 
предци. 

• Проявява толерантност към 

 
Учениците трябва да познават: 
1. Различни представи  за устройството 
на света и житейския цикъл;  основните 
празници от българския народен 
календар и най-общо - празниците на 
другите етноси, живеещи в България. 
2. Различията в етническата, 
религиозната и езиковата  
принадлежност на хората. 
3. Основни образи, които изграждат 
представите за родното: родна земя, 
роден език, народен бит.  
 

 
• празничен  
      календар 
• обичай 
• празник  
• делник 
• обред 
• ритуал 

 
На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да общуват с произведения, отразяващи 
народните вярвания за света, и да 
коментират характера на тези вярвания.  
2. Да съпоставят впечатленията си от 
образите в словесното изкуство със своя 
личен и обществен опит. 
3. Да откриват в литературни произведения 
образите на родното. 
4. Да потърсят и запишат различни вярвания, 
предания и легенди, свързани с местни 
забележителности, предци, митологични 
герои и пр. 

 
Да откриват в 
изученото по 
роден край, 
география и 
история 
основните 
образи на 
родното. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

разноетническите словесни и 
културни традиции. 

 

 Стандарт 4: 
Осъзнава основните принципи на 
общочовешката морална система. 
Доказва валидността им с примери от 
изучени произведения. 
Очаквани резултати: 
• Чрез изучаваните текстове осмисля 

общочовешките представи за добро 
и зло, красиво и грозно, 
справедливо и несправедливо. 

 

Учениците трябва:  
1. Да осмислят основни принципи в 
общочовешката морална система чрез 
проявленията им в изучаваните 
текстове. 
2. Да осъзнават тяхната универсалност. 
 
 

• добро 
• зло 
• красиво 
• грозно  
• справедливо 
• несправед-

ливо 
• свещено 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
 
1. Да наблюдават и коментират различни 
прояви на отношение към моралните 
ценности и да заемат позиция спрямо тях. 
 

 

Ядро 2: 
 
Литературни 
компетент-
ности 
 
 

Стандарт 1: 
Разбира условния характер на 
художественото изказване, на неговите 
субекти, на персонажната система, на 
изобразения в творбата художествен 
свят и художествена образност. 
Очаквани резултати: 
• Осъзнава условния характер на: 
            - художественото изказване; 
            - персонажната система; 
            - изобразения в творбата 
художествен свят 
• Разбира ролята на тропите и 

фигурите в изграждането на 
художествения свят. 

Учениците трябва да осмислят: 
1. Връзката между реалност и 
художествен свят. Различните 
исторически проявили се форми на 
доверие/недоверие в истинността на 
художествения свят (митология, 
фолклор, литература). 
2. Същността на приказните герои като  
носители на определени черти и идеи. 
3. Различните функции на героите в 
хода на повествованието: 
• с оглед различните принципи на 

разграничаване по функции в 
сюжета – главен и второстепенен; 
помощник, вредител; 

• по отношение на позицията, 
заемана от говорещия – 
протагонист и антагонист. 

4. Ролята на тропите и фигурите  в 

• сюжет 
• епизод 
• художествена 

условност 
• опозиционна 

двойка 
• фолклорен 

певец/разказ-
вач 

• приказни 
герои: 

– герой 
– лъжегерой 

(фалшив 
претендент); 

– помощник; 
– вредител. 

 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. При коментар на текстовете да прилагат 
усвоени елементи на анализ с оглед 
осмисляне условния характер на 
художествения свят. 
2. Да откриват в прочетените произведения 
белезите на исторически проявили се форми 
на доверие/недоверие в истинността на 
художествения свят (митология, фолклор, 
литература). 
3. Да разкриват в изучаваните текстове 
функциите на героите. 
4. Да преразказват от позицията на различни 
герои; да структурират изказването си от 
позицията на очевидец и неочевидец. 

В съпоставка с 
изученото по 
изобразително 
изкуство да 
затвърдят 
знанията си за 
характера на 
художестве-
ния образ. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

изграждането на художествения свят. • олицетворе-
ние 
сравнение 

• епитет 
• постоянен 

епитет 
• хипербола 
• силабическо 

стихосложе-
ние 

 
 
 

Стандарт 4: 
Разбира комуникативната структура на 
художествената творба и обяснява 
връзките между нейните участници. 
Познава основните принципи в 
жанровата система на литературата и 
разбира понятията: приказка, гатанка, 
фолклорна песен. 
Очаквани резултати: 
• Разбира същността на понятията:  

приказка, гатанка, легенда, 
фолклорна песен, поговорка, 
пословица. 

• Разпознава типичните жанрови 
особености на изучаваните текстове 

 
 
 
 
 
 
 
 
Светът в словото 

Учениците трябва: 
1. Да получат знания за комуникативния 
модел на различни типове словесност и 
особеностите на тяхната художествена 
образност: 
• говорещ и слушащ; 
• автор – текст – читател;    
• образен свят; 
• време и пространство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Да познават представите за 

• мит 
• фолклор 
• легенда 
• приказка 
• фолклорна 

песен 
• пословица 
• поговорка 
• гатанка 

 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да разпознават жанровите белези на 
изучаваните произведения  
2. Да коментират художествените текстове с 
оглед на заложения в тях комуникативен 
модел. 
3. Да коментират особеностите на 
изобразения свят в самостоятелно четени 
текстове въз основа на знанията от 
изучаваните творби. 
4. Да коментират представите за  времето и 
пространството с оглед на типа мислене – 
митологично, фолклорно, литературно. 
5. Да споделят личните си впечатления от 
празнуването на Коледа, Великден и пр. 

В съпоставка с 
изученото по 
музика и 
изобразително 
изкуство да 
осъзнаят 
функционира-
нето на 
различни 
художествени 
жанрове. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

1. Светът и човекът 
1.1. Митове и легенди за сътворението: 
старогръцки (Уран и Гея), 
библейски (Сътворението), скандинавски 
(“Имир, леденият великан”) и български 
(по избор); “Раждането на Вахагн” 
(арменски епос). 
1.2. Фолклорни представи за света: 
“Славки си рожба не трае” (фолклорна  
песен); 
“Тримата братя и златната ябълка” 
(българска фолклорна приказка); 
“Слънцето и луната” (еврейска приказка); 
“Легенда за рома” (ромска приказка); 
“Събра Марко триесе юнаци” (песен от 
цикъла за Крали Марко). 
 
 
 
 
 
2. Фолклорен празничен календар 
1.1. Слънчев – лунен календар 
Коледа 
“Ой те, дръвце, право дръвце”(Фолклорна 
песен); 
“Станенине, господине” (Фолклорна 
песен;) 
“Млада Бога” - Илия Волен; 
Прошка 
“Благословия на кукерския цар” 
(Фолклорен  текст) 
 
Великден 
“Яйцето на живота” (Фолклорна песен), 

Сътворението на Света и Човека в 
контекста на митологичното и 
фолклорното мислене. 
1.2. Да получат представа за понятията 
време и пространство в митологичното и 
фолклорното мислене. 
1.3. Да се запознаят с прехода от 
митологични към фолклорни представи. 
1.4. Да съпоставят мястото на човека в 
митологичните и фолклорните текстове. 
1.5. Да откриват и коментират 
етическите ценности, съхранени в мита 
и фолклора. 
1.6. Да осъзнават различните етнически 
образи във фолклорния свят и да са 
способни на толерантното им 
съпоставяне. 
 
 
 
 
 
2.1. Да познават основни български 
календарни празници и свързаните с тях 
обреди, без да анализират детайлно 
предложените текстове към Фолклорен 
празничен календар  
2.2. Да познават основните календарни 
празници на различните етноси, 
живеещи в България. 
2.3.  Да осмислят проявлението на 
празника в художественото слово. 
2.4. Да разбират функцията на словото в 
ритуала. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

“Родба на родбите” (Фолклорна песен) – 
по избор 
“Пролетен празник” - Кирил Христов; 
“Възкресение” - Ел. Багряна; 
Гергьовден 
“Свети Георги и ламята”( (Фолклорна  
легенда); 
Еньовден 
“Ой, Еньо, Еньо, Еньо ергеньо” 
(Фолклорна песен) 
Димитровден 
“Свети Димитър коня кове” (Фолклорна 
песен) 
Пасха (пасхална молитва); 
Курбан байрям  
1.2. Семеен календар 
Сватба 
“Ела се вие, превива” (Фолклорна песен) 
Раждане 
“Снощи се дете родило” (Фолклорна 
песен) 
 
3. Човекът и общността 
“Овде дърво столовито” (фолклорна  
песен); 
“Два са бора ред поредом расли” 
(фолклорна песен); 
“Котаракът в чизми” - Шарл Перо; 
“Гъсарката на кладенеца” - Братя Грим; 
“Грозното патенце” -  Х.К. Андерсен; 
“Златната мома” (българска фолклорна 
приказка от Бесарабия). 
Из “Хитър Петър” -  Сава Попов 
(“Търговецът”); 
“Главатарят, който поискал да плени  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Да  осмислят рода като основна 
организация на социален живот. 
3.2. Да разбират различните 
възможности на отношение между 
човека и родовата общност в 
изучаваните текстове.  
3.3. Да осмислят ролята на кръвната 
връзка, на наследството и на 
традициите в ценностния свят на човека. 
3.4. Да прилагат нравствените критерии  
в разсъжденията и в оценките за героите 
в изучаваните текстове. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

месечината” (турска приказка, 
преразказана от Н. Тодоров); 
“Трима братя града градяха” (фолклорна 
песен); 
“Най-справедливият” - Елин Пелин; 
 “Даваш ли, даваш , балканджи Йово; 
“Бил се Марко с турци еничари” 
(фолклорна песен); 
“Момче с крила” - Агоп Мелконян; 
“Приспивна песен” - Асен Разцветников; 
“Родната реч” - Иван Вазов. 
 

3.5. Да изграждат съждения върху 
изучаваните текстове, свързани с 
естетически и емоционални нагласи – 
тъжно, смешно, красиво, грозно и др. 
3.6. Да правят връзка между родовите и 
етническите ценности при изграждането 
на човешката идентичност в 
изучаваните текстове. 

Ядро 3 
 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художестве-
ната творба 

Стандарт 3 
Обосновава нравствени оценки за 
събития и герои от изучавани 
художествени творби и мотивира своя 
ценностен избор. 
Очаквани резултати:  
• Прави нравствена оценка на героите 

и  мотивира позицията си. 
• Коментира кои нравствени принципи 

са нарушени и какви са 
последствията от това. 

• Коментира постъпките на героите и 
ги съотнася към съвременната 
нравственост. 

 
 

Учениците трябва:  
1. Да разберат, че: 
            - съществува задължителност на 
нравствените норми; 
           - героите се дефинират като 
добри и лоши в съответствие с 
нравствените норми на архаичното 
време и на съвременността; 
2. Да осмислят, че нравствените норми 
регулират човешките взаимоотношения, 
а нарушаването им води до нарушаване 
на цялостния световен ред. 
 

• норма 
• нравствена 
норма 

 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да разговарят за изучавани или 
самостоятелно четени произведения и да 
разсъждават върху нравствените проблеми, 
които са открили в тях. 
2. Да съпоставят произведения от различни 
култури и епохи, като откриват общото и 
различното, представите за добро и зло. 
3. Да коментират нравствени проблеми, 
открити и в друг вид художествени 
произведения - кино, театър и други изкуства. 

Да прилагат 
изученото за 
мит и фолклор 
в часовете от 
културно- 
образовател-
ната област 
“Изкуства”. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 Стандарт 4 
Описва особеностите на художествения 
свят, създаван от творбата (историческа 
епоха, обществена и нравствена 
проблематика, основни конфликти, бит, 
характерни герои. 
Очаквани резултати: 
• Разбира, че художественият свят на 

творбата носи белези на 
историческата епоха и присъщите й 
обществени и нравствени проблеми, 
бит и култура.   

 
 
  

Учениците трябва:  
1. Да оразличават характерните белези 
на историческата епоха, разкрита в 
произведението. 
2. Да разпознават основните нравствени 
проблеми и да ги коментират. 
3. Да определят основния конфликт и да 
коментират представянето му в 
изучаваните текстове. 
4. Да познават характеристиките и 
функциите на героите в различни типове 
словесност. 

• конфликт  
• образ на 

героя  

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да откриват конфликтите в изучавани и 
самостоятелно четени произведения.  
2. Да съпоставят белезите на различни 
исторически епохи, описани в произведенията 
на словесното изкуство,и да ги съпоставят с 
днешното време.   
3. Да откриват и да коментират характерните 
белези на приказните герои с оглед типа 
словесност, в която функционират.  

В съпоставка с 
изученото по 
история да 
откриват 
основните 
белези на 
различните 
исторически 
епохи. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ядро 4 
 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
създаване 
на 
изказвания 
и писмени 
текстове. 

Стандарт 3 
Владее основните опорни точки в 
структурата на изказването (въведение, 
излагане на основния проблем, 
аргументация, излагане главните 
моменти на съдържанието, изводи и 
заключителни обобщения). При изготвяне 
на самостоятелни изказвания разработва 
план и събира информация по темата от 
различни източници. 
Очаквани резултати: 
• Умее да определя основните етапи в 

развитието на изказването с цел 
най-адекватното изпълнение на 
комуникативното намерение; 

• Умее да съставя план на текст. 
 

Учениците трябва:  
1. Да овладеят знания за 
композиционните части на устен и 
писмен текст и тяхната функция за 
формиране на цялостния му смисъл: 
• начало; 
• същинска част; 
• заключение; 
• смислова и логическа свързаност на 

композиционните части; 
• функции на композиционните части  

• композиция 
• композиционн

и части 
• начало 
• същинска 

част 
• заключение 
• логически 

преход 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да анализират устни изказвания и писмени 
текстове с оглед развитието на тяхната 
съдържателна структура. 
2. Да създават изказвания с определено 
очаквано въздействие и да проверяват дали 
то е постигнато.  

Уменията за 
композиране 
на 
изказването/ 
текста са 
универсални 
за работата по 
всички 
останали 
предмети. 

 Стандарт 4     
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Владее структурата на следните учебни 
жанрове: подробен преразказ. 
Очаквани резултати: 
• Умее да предава съдържание на 

кратък текст (откъс от текст). 
• Умее да създава трансформиращ 

преразказ. 
• Развива уменията си да разказва 

случки (действителни и 
въображаеми). 

• Развива уменията си за описване на 
обстановка, природна картина, хора 
и взаимоотношенията между тях. 

• Разсъждава по въпрос, свързан с 
житейски проблем, съобразен с 
възрастовите възможности. 

• Отговаря на въпрос, свързан с 
тематиката на изучаваните 
художествени произведения. 

Учениците трябва: 
1. Да развиват познанията си за 
преразказване чрез трансформиране на 
съдържанието. 
2. Да овладеят умения за описване: 
на обстановка, природна картина, хора и 
взаимоотношения между тях;  
3. Да развиват уменията си за 
разказване на случки (действителни и 
въображаеми). 
4. Да овладеят умения за разсъждаване: 
• отговор на въпрос, свързан с 

темите и проблемите в изучаваните 
художествени произведения; 

• отговор на въпрос, свързан с 
житейски проблем. 

 

• трансфор-
миращ 
преразказ 

• разсъжде- 
       ние 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да разказват случки (действителни и 
въображаеми). 
2.Да анализират предвиден за преразказване 
текст с цел откриване на основните моменти 
в неговото съдържание и отделяне на 
главното от второстепенното. 
2. Да съставят текст като: 

- включват нов участник в действието; 
- променят мястото на действие; 
- включват нови епизоди; 
- комбинират сюжетни елементи от 

различни текстове и пр. 
4. Да анализират използвани от автора 
изразни средства и да коментират 
възможността за тяхното прилагане при 
преразказа.  
5. Да съставят план на изказването. 
6. Да коментират допуснатите типови грешки 
в ученически писмени текстове и да 
редактират собствените си писмени работи. 

Уменията за 
информиране, 
описване и 
разсъждаване 
са 
универсални 
умения и 
поради това 
са 
функционални 
при работата 
по всички 
останали 
предмети. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна програма  
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 1: 
Използват уместно езикови средства, 
адекватни на ситуацията на общуване, 
съобразно с участниците в нея, темата, целта 
и условията. 
• Общуват в научната сфера по въпроси, 
изучавани в различни предметни области.  
 
Стандарт 2: 
Задават въпроси и дават отговори по 
поставени от други или избрана от тях тема. 
• Задават въпроси  по теми от различни 
предметни области. Формулират отговори със 
съществена информация. 
 
Стандарт 3: 
Изразяват твърдения и се аргументират, 
разказват и описват. 
• Различават научното описание от 
художественото или разговорно-битовото; 
описват факти и процеси от изучавани 
предметни области. 
• Изразяват твърдения, подбират 
доказателства, оформят отговор на научен 
въпрос. 
 

 
Учениците трябва да усвоят: 
 
 
 
Тема 1: Текстът в научната сфера на 
общуване 
 -  Характеризират ситуацията на 
научното общуване;  задават въпроси 
и формулират отговори в научната 
/учебната/ сфера на общуване.   
  - Познават структурните и езиковите 
особености на научния текст и умеят 
да извличат съществената 
информация от урочни статии. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• научна сфера 
• научен текст 
• отговор на 
научен въпрос 

• теза 
• аргумент 
• обобщение 
 
 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
 
- Търсят и подбират информация по 
даден научен проблем  от речници, 
енциклопедии, справочници, интернет и 
др. Предават информация за събития 
от съвременната действителност, 
съобразно с интересите и 
потребностите си. 
- Подбират информация, изследват я и 
разсъждават по различни видове 
документи, свързани с политическата и 
икономическата “карта” на света. 
- Работят в малки групи по интереси, 
като описват исторически събития, 
географски местности, процеси и 
явления, изучавани по природознание и 
пр.  
- Анализират и сравняват различни 
видове описания: научно, 
художествено, разговорно-битово. 
- Участват в училищни състезания, като 
отговарят на въпроси от различни 
предметни области, изучавани в този 
клас, аргументират се и правят изводи. 

 
 
 
 
 
Познаването на 
структурните и 
езиковите 
особености на 
научния текст 
улеснява 
рецепцията на 
урочните статии 
от различни 
предметни 
области. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
Ядро 2: 
 
Езикови 
компетент
ности 
 
 

Стандарт 4: 
Владеят граматичните средства на 
езика. Служат си с разширен репертоар 
от синтактични конструкции – 
словоредни варианти, обособени части, 
вметнати изрази и пасивни 
конструкции, използват синонимни 
синтактични връзки. 
• Владеят функциите на синтактични 

средства в текста – едносъставни 
изречения, обособени части, сложни 
съчинени изречения. Използват 
синонимни варианти.  

 
Стандарт 5: 
При редактиране на собствен текст 
умеят да правят съответните 
синтактични трансформации. 
• Редактират и умеят да трансформират 

съчинителни в подчинителни връзки /и 
обратно/ между простите изречения в 
състава на сложното с цел да 
постигнат смислови и функционални 
различия в изказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт 4: 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Изречение. Видове прости изречения по 
състав. Обособени части. Вметнати думи и изрази 
- Осмислят изречението като синтактично средство за 
създаване на текст. 
- Познават безподложни, безглаголни и безлични 
прости изречения; разбират функциите им в текста и 
уместно ги използват в речта си.  
- Владеят синтактичните, интонационните и 
пунктуационните характеристики на обособените 
части; логическо ударение 
- Познават синонимни варианти на обособените 
части; на практическо равнище използват в текста 
взаимната им заменяемост. 
- Владеят синтактичните, интонационните и 
пунктуационните характеристики на вметнатите думи 
и изрази. 
 
Тема 2: Видове сложни изречения. Сложно 
съчинено изречение 
- Познават видовете сложни изречения; разбират 
функциите и използват /на практическо равнище/ 
възможностите за съчинително и подчинително 
свързване в сложното изречение. 
- Осмислят същността и начините на свързване на 
простите изречения в сложното съчинено изречение; 
използват функционалните възможности на простите 
изречения и на сложните съчинени изречения в текста. 
- Владеят словореда; познават и използват 
характерната за сложното съчинено изречение 
интонация и пунктуация. 
 Тема 3: Думата като морфологично средство 

 
 
• синтаксис, 
синтактични 
средства 

• безподложно и 
безглаголно 
просто 
изречение 

• безлично просто 
изречение 

• логическо 
ударение 

• обособени части 
в простото 
изречение 

• вметнати думи и 
изрази 

 
 
 
• сложно 
съчинено 
изречение 

• сложно съставно 
изречение 

• съчинителни и 
подчинителни 
връзки в 
сложното 
изречение 

 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
- Наблюдават и коментират  
употребата на безличните 
изречения в научни и в официално-
делови текстове. Участват в 
диалози, като проявяват усет  за 
използване на безподложни и 
безглаголни изречения.  
- Коментират изразните 
възможности на обособените 
части, като съпоставят различни 
редакции на едни и същи тестове. 
 
 
 
 
 
 
 
- Работят с разнообразни текстове 
от различни информационни 
източници (списания, вестници, 
книги и др.). 
- Откриват и редактират 
пунктуационни грешки, допуснати 
при употреба на сложни съчинени 
изречения. 
 
 
 
 

 
Чужд език 
Като овла-
дяват осо-
беностите на 
родния език, 
учени-ците 
осъз-нават 
гра-
матически-те 
правила на 
изуча-ваните 
от тях чужди 
езици. 
 
 
Литература 
Развиват 
умения  за 
стилно-
езиков 
анализ на 
художест-
вени твор-би, 
за срав-
нение и 
синтез на 
литератур-ни 
факти.   
 
 
История, 
математика,  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Владеят граматичните средства на 
езика. 
• Владеят  функциите на изменяемите 

и неизменяемите части на речта. 
Използват ги в различни видове 
текстове. 

 
Стандарт 3: 
Използват синоними и антоними, думи 
за родови и видови понятия,хипероними 
и хипоними с оглед на стиловото 
разслоение на езика. 
• Използват различни средства за 

връзка между изреченията в текста 
/имена, местоимения, синоними, 
повторения и др./. 

• Разбират логическите отношения 
между родови и видови понятия; 
правилно ги изразяват с различни 
части на речта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в текста 
- Осмислят думите като морфологични средства за 
създаване на текст.  
- Умеят да употребяват имената и местоименията с 
оглед на смисловото единство и свързаността на 
текста. 
- Разбират логическите отношения между родови и 
видови понятия; правилно ги изразяват със 
средствата на езика. 
- Разпознават и използват различни средства за 
връзка между изреченията в текста /имена, 
местоимения, синоними, повторения и др./. 
 
Тема 4: Части на речта. Местоимение  
 - Осмислят  значението и функциите на 
местоименията в текста.  
 - Разпознават и анализират граматическите признаци 
на притежателното, възвратното, неопределителното, 
отрицателното и обобщителното местоимение; спазват
правописните правила. 
- Уместно използват местоименията като заместващи 
и свързващи думи в изречението и текста. 
 
Тема 5: Глагол. Залог на глагола. Нелични 
глаголни форми 
- Осмислят залога като отношение на глаголния 
субект към глаголното действие, различават 
видовете залози; владеят на практическо равнище 
специфичната употреба  на залога в различни 
глаголни времена според функциите на  текста. 
- Осъзнават значението и употребата на неличните 
глаголни форми (сегашно деятелно причастие, 
минало свършено деятелно причастие, минало 

 
• морфология, 
морфологични 
средства 

• родово и видово 
понятие 

• свързващи думи в 
текста 

 
 
 
 
• притежателно 
местоимение 

• възвратно 
местоимение 

• неопределително 
местоимение 

• отрицателно 
местоимение 

• обобщително 
местоимение 

 
• вършител на 
действието,  
получател на 
действието 

• залог на глагола 
/деятелен и 
страдателен/ 
• минало причастие 

/деятелно и 

- Подбират илюстративен 
материал, като използват  имена, 
родови и видови понятия, за да  
аргументират различни мнения по 
определен въпрос. 
- Работят на екипен принцип, за да 
редактират текстове с цел да 
отстранят логически, смислови и 
др. грешки. Използват 
справочници, двуезичен и 
терминологичен речник. 
 
 
- Предават информация за събития 
в образованието, като използват 
възможностите на Интернет.  
- Усъвършенстват текстове от 
реални житейски ситуации с оглед 
на уместната употреба на видовете 
местоимения. 
 
 
 
 
- Сравняват и редактират  текстове 
с цел да изберат уместната 
залогова форма в зависимост от 
целта на общуването. 
- Обясняват характера на грешки- 
те, допуснати при употребата на 
залозите в ученически текстове. 
- Работят с текстове и от други 
предметни области, като обясняват 

природозна 
ние   
Развиват се 
умения за 
анализ и 
интерпре-
тиране на 
факти; 
умения за 
абстрактно-
логическо 
мислене. 
 
 
 
 
История 
Умения за 
обобщаване 
на съ-
щественото и 
преносна 
употреба на 
нелич-ните 
глаголни 
форми в 
отговори на 
научни 
въпроси. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт 1: 
Разбират значението на думи, свързани с 
обществения, икономическия и културния 
живот, и ги използват уместно. 
• Владеят разговорно-битова и научна 

лексика, която им позволява свободно 
да общуват в съответствие с 
комуникативните си потребности. 

 
Стандарт 2: 
Владеят определен кръг термини за 
базисни понятия в основни науки, 
ориентират се в специфичната им за 
съответната научна област употреба (с 

несвършено деятелно причастие, минало 
страдателно причастие, деепричастие). Познават 
особеностите на правописа и употребата им. 
- Използват причастията в текста, като правят 
синонимни замени /на практическо равнище с 
подчинени изречения/. 
 
Тема 6: Глагол. Система на глаголните времена 
- Разбират и изразяват в текст отношения във 
времето; осмислят системата на българските 
глаголни времена и умеят да ги използват съвместно 
в текста.  
- Владеят /на практическо равнище/ основната и 
някои от преносните и модалните употреби на 
минало неопределено време, минало предварително 
време и бъдеще време в миналото. 
 
 
 
 
 
 
Тема 7: Думата в речниковия състав на 
българския език  
- Разпознават домашни думи, заемки и чуждици и ги 
използват уместно в текста. 
- Осмислят значението и функциите на термините в 
текста. 
 
 
 
Тема 8: Звукови промени в думата 
- Осмислят промените, които настъпват в звуковия 

страдателно/ 
• сегашно деятелно 
причастие 

• деепричастие 
 
• сегашен 
ориентационен 
момент 

• минал 
ориентационен 
момент 

• сложни глаголни 
времена 

• минало 
неопределено 
време на глагола 

• минало 
предварително 
време 

• бъдеще време в 
миналото 

 
• речников състав 
• домашни думи 
• заемки 
• чуждици  
• термини 
• речник на чуждите 
думи 

• терминологичен 
речник 

 

употребата на причастните форми. 
- Редактират и сравняват новите 
варианти с първоначалния текст. 
 
 
 
- Разказват случки от живота в и 
извън учебна обстановка.  
- Пишат самостоятелно съчинения 
(описание, повествование, 
разсъждение) по въпроси, които ги 
вълнуват.  
- В малки групи обсъждат и оценяват
съчиненията; сравняват и 
коментират съвместната употреба 
на глаголните времена. 
 
 
 
 
 
 
- Коментират уместната или 
неуместната употреба на заемки и 
чуждици в текстове от средствата 
за масова комуникация. 
- Усъвършенстват текстовете.   
- Правят справки в тълковния 
речник, в речника на чуждите думи, 
в терминологични речници и др. 
 
- Установяват връзки между текст и 
съпътстващи шумове; между текст, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература 
Чужд език 
Умения за 
говорене и 
четене с 
правилно 
ударение и 
подходяща 
интонация. 
Умения за 
преодоля-ване
на интерфе-
ренцията в 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

оглед на учебните предмети). състав на думите при определени условия; спазват 
правоговорните и правописните правила.  
- Правят фонетичен анализ.  
- Откриват и коментират случаи на несъответствие 
между изговор и правопис. 

• звукови промени 
• фонетичен анализ 
• фонетика 
 

звук и образ /филми, театрални 
спектакли и пр./. Изпълняват ролеви 
игри при зададени елементи от 
ситуации на официалното и 
неофициалното общуване.  

произноше-
нието. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
Ядро 3: 
 
Социо-
културна и 
езикова 
компетентн
ост. Устно 
общуване  

 
Стандарт 1: 
Участват с изказване в дискусия: 
- придържат се към темата и 
организират логически своето 
изказване; 
- могат да оспорят мнение, различно от 
тяхното, като проявяват 
толерантност; 
- следват хода на диалога; 
- позовават се на вече казаното. 
• Умеят да водят диалог. 
• Формулират теза, привеждат 

аргументи, обобщават 
разсъжденията си. 

 
Стандарт 2: 
При публични изказвания: 
- спазват нормите на книжовния 
правоговор; 
- говорят с подходяща за ситуацията 
интонация и сила на гласа; 
- проявяват усет за поставяне на 
логическо ударение. 
• Съобщават за събития и факти. 
• Предават накратко съдържанието на  

текстове от различни сфери на 
общуване, като спазват 
правоговорните правила, съобразяват 
силата на гласа си с изискванията на 
съответната комуникативна ситуация. 

 

Учениците трябва да усвоят: 
Тема 1: Диалог       
- Ориентират се в съдържанието и структурата на 
диалогичен текст. 
- Усъвършенстват уменията си за диалогична реч, 
като задават въпроси и отговарят, за да представят 
факти,  да изразят съгласие / несъгласие със 
събеседника си и пр.  
- Умеят да перифразират изказването си при 
комуникативни затруднения и пр. 
 
Тема 2. Резюме на текст 
- Съкратено, но достоверно предават информацията 
на (част от) текстове от всички области на живота. 
- Използват езикови средства, подходящи за 
икономично представяне на информацията от 
изходния текст и съобразени с основните изисквания 
за устно общуване (интонация, мимики и пр.).  
  
Тема 3. Съобщение 
- Умеят да се информират и да предават информация 
за факти и събития. 
- Изказват съобщения, свързани с училищния живот. 
 
Тема 4. Съчинение разсъждение 
- Възприемат и осмислят аргументативни текстове 
(текстове с преобладаващо разсъждение). 
- Умеят да формулират теза, да подбират аргументи, 
да правят обобщения. 
- Съобразяват езиковите си средства със ситуацията 
на общуване; използват подходяща интонация, 
мимики, жестове и др. 
 

 
 
• диалог 
• реплики 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  резюме /устно/ 
 
 
 
 
 
 
 
• съобщение /устно/ 
 
 
 
• разсъждение 
/устно/ 
• теза 
• аргументи 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
- Водят разговори на различни 
теми, изразяват мнение, оценки, 
чувства.  
- Прилагат различни стратегии при 
водене на диалог за преодоляване 
на комуникативни проблеми.  
- Проявяват толерантност към 
събеседниците си. 
- Предават сбито съдържанието на 
игрален филм. 
- Устно представят актуална 
информация от автентични 
текстове – от новинарски емисии 
на електронните медии и 
печатните издания на средствата 
за масова комуникация; от научни 
и научно-популярни публикации и 
пр. 
- Правят съобщения в 
класа/училището по различни 
поводи. 
- Изказват се спокойно в малки 
групи и пред по-голяма група 
слушатели, като разсъждават по 
проблеми, които ги вълнуват. 
 

 
Литература,  
история, 
природозна
ние и др. 
Използват 
умения за 
водене на 
дискусия по 
проблем от 
съответната 
предметна 
област; 
умения за 
резюмиране 
на урочни 
статии, 
текстове от 
допълнител-
на 
литература и 
пр. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
Ядро 4: 
 
Социо. 
 
-културна и 
езикова 
компетент-
ност. 
Писмено  
общуване  

 
Стандарт 1: 
Търсене на информация от различни 
източници: 
• Използват учебници, енциклопедии, 

речници; извличат информация от 
документи. 

• Ориентират се в структурните 
особености на научен текст /научно-
популярна и речникова статия/. 

• Могат да резюмират съдържанието на 
текст. 

  
Стандарт 2: 
Създаване на собствени текстове: 
• Умеят да предават точно и ясно 

информация. 
• Създават текстове от аргументативен 

тип – отговор на научен  и житейски 
въпрос. 

• Умеят да композират съчинение- 
разсъждение. 

• Пишат вярно и уместно употребяват 
думи от терминологичната лексика. 

 
 

Учениците трябва да усвоят:  
 
Тема 1. Резюме на текст 
- Извличат съществената информация от част от текст. 
- Съкратено, но достоверно предават информацията на 
(част от) текстове от всички области на живота). 
- Използват езикови средства, подходящи за икономично 
представяне на информацията от изходния текст и 
съобразени с основните изисквания за писмено 
общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне на 
текста и пр.). 
 
Тема 2.Съобщение, обява.  
- Пишат съобщения, свързани с училищния живот. 
- Пишат обяви, свързани с непосредствените им 
потребности. 
 
Тема 3: Съчинение разсъждение /по научен и 
житейски проблем/ 
- Възприемат и осмислят аргументативни текстове 
(текстове с преобладаващо разсъждение по научен или 
житейски проблем). 
- Умеят да формулират теза, да подбират аргументи, да 
правят обобщения. 
- Използват езикови средства, съобразени със 
ситуацията на общуване и подходящи за писмено 
общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне на 
текста и пр.). 
 

 
 
 
• резюме 

/писмено 
резюме/ 

 
 
 
 
 
 
• съобщение 

/писмено/ 
• обява  
 
 
• разсъждение 
/писмено/  
• теза 
• аргументи 
 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност да: 
 
- Писмено представят 
актуална информация от 
автентични текстове от 
новинарски емисии на 
електронните медии и 
печатните издания на 
средствата за масова 
комуникация; от научни и 
научно-популярни 
публикации и пр. 
- Подготвят  и представят в 
училище съобщения по 
различни поводи, изпращат 
обяви в средствата за 
масова комуникация. 
- Работят върху варианти за 
чернова и белова, за да 
отговорят писмено на 
въпрос от живота или от 
изучавана предметна 
област. 
- Редактират формулирани 
от ученици тези, подбрани и 
структурирани аргументи, 
обобщения. 
 

 
Литература, 
история, 
природознание 
и др. 
Разсъждаване 
по литературен 
проблем; 
умения за 
отговор на 
научен въпрос. 
Представяне в 
резюме на 
допълнително 
прочетени 
текстове по 
изучаван 
проблем.  
 
Чужди езици 
Умения за 
сравняване и 
разбиране на 
общите и 
специфичните 
характеристики 
за всяка страна. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕТОДИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ (УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ) В 
УЧЕБНИЦИТЕ: 

 
1. Текстът в научната сфера на общуване 
2. Изречение. Видове прости изречения по състав 
3. Обособени части 
4. Вметнати думи и изрази 
5. Видове сложни изречения. Сложно съчинено изречение 
6. Думата като морфологично средство в текста 
7. Части на речта. Местоимение 
8. Притежателно местоимение 
9. Възвратни местоимения 
10. Неопределително местоимение 
11. Отрицателно местоимение 
12. Обобщително местоимение 
13. Глагол. Залог на глагола 
14. Нелични глаголни форми. Причастия 
15. Минало причастие (деятелно и страдателно) 
16. Сегашно деятелно причастие 
17. Деепричастие 
18. Система на глаголните времена 
19. Сложни глаголни времена 
20. Минало неопределено време на глагола 
21. Минало предварително време  
22. Бъдеще време в миналото 
23. Думата в речниковия състав на българския език.  
24. Звукови промени в думата 
25. Диалог 
26. Резюме на текст 
27. Съобщение. Обява 
28. Съчинение разсъждение (по научен и по житейски проблем) 



Учебна програма по литература за VІ клас 
 

1

Учебна програма по литература за VІ клас 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 3: 
Осмисля основните ценности на 
националната общност и ги открива в 
изучаваните произведения. 
Очаквани резултати: 
• Познава специфичните черти на 
българския свят. 
• Развива емоционално-оценъчни 
способности за осмисляне на 
характеристиките на българския свят. 
• Изгражда и утвърждава съзнание за 
национална принадлежност. 

Учениците трябва да : 
1. Познават основни образи на родното -
национално пространство, литературни 
образи на националната история 
(“Хайдути”, “Под игото”). 
2. Формират самосъзнание за 
национална принадлежност. 
3. Осъзнават възможността за 
проблематизиране образа на родното 
(“Към родината”). 

• родно 
• национално 
пространство  

• национална 
принадлежност 

• национална 
общност  

• национални 
ценности 

• национален 
герой  

• исторически 
момент  

• историческо 
събитие  

• исторически 
етап 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да осмислят чрез общуването си с 
изучаваните литературни текстове образи и 
идеи, създаващи представа за националния 
свят. 
2. Да коментират: 
• в прочетените произведения 

националните ценности като фактор за 
изграждане на човешката идентичност; 

• възможността за проблематизиране на 
образите на родното. 

 
В съпоставка с 
изученото по 
история да се 
открият 
връзките 
между 
историческо 
събитие и 
неговия 
литературен 
образ. 

 Стандарт 4: 
Осъзнава основните принципи на 
общочовешката морална система. 
Доказва валидността им с примери от 
изучени произведения. 
Очаквани резултати: 
• Осъзнава непреходния характер на 

общочовешките норми. 
• Разбира социалното разслоение на 

обществото. 
• Осъзнава равноценността на 

природния и човешкия свят. 
• Разбира културната роля на твореца. 
 

Учениците трябва да:  
 
1. Изградят представа за 
общочовешките нравствени норми и 
формират съзнание за тяхната 
непреходност. 
2. Осмислят социалното разслоение на 
обществото и характеристиките на 
отделни социални групи. 
3. Осъзнаят културната роля на твореца 
за утвърждаването на общочовешките 
нравствени норми. 
4. Разбират ролята на сътрудничеството 
между културите за единството на света. 
5. Формират съзнание за 
равноценността на природния и 

 
 
• нравствени 
норми 

• непреходност 
• социално 
разслоение  

• творец  
• природен свят 
• човешки свят 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
 
1. Да наблюдават и коментират различни 
прояви на отношение към моралните 
ценности и да заемат позиция спрямо тях. 
2. Да споделят и обосновават своите 
наблюдения и впечатления от социалните 
проблеми в обществото. 
3. Да коментират личните си впечатления от 
общуването с различни по вид изкуства. 
4. Да обсъждат различни прояви на 
отношение между човека и природата. 
 

В съпоставка с 
изученото в 
културно-
образовател-
ната област 
“Изкуства” да 
осмислят 
основни 
морално-
естетически 
ценности; във 
връзка с 
изученото по 
природни 
науки да  
откриват 
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човешкия свят. 
 

различни 
отношения 
природен-
човешки свят. 

Ядро 2 
 
Литературни 
компетент-
ности 

Стандарт 2: 
Разбира спецификата на фигурите и 
тропите на художествената реч и познава 
значенията на понятия като метафора и 
хипербола. Открива ги в изучавани 
текстове и коментира техния смисъл и 
въздействие във връзка с цялата творба. 
Разбира значението на стиховата 
организация. 
Очаквани резултати: 
• Осъзнава същността и 

художествената функция на: 
             - тропите; 
             - фигурите. 

Учениците трябва да: 
1. Получат представа за спецификата на 
тропите и фигурите на художествената 
реч. 
2. Откриват тропите и фигурите в 
изучените текстове и коментират 
смисъла и въздействието им във връзка 
с цялостното внушение на творбата. 
 

• метафора 
• алегория 
• градация 
• реторичен 
въпрос 

• реторично 
възклицание 

• реторично 
обръщение 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да анализират ролята на тропите и 
фигурите на художествената реч и да 
определят въздействието им във връзка със 
смислово-емоционалното внушение на 
изучавания текст. 
2. Да съпоставят стиховата организация на 
изучаваните художествени текстове. 
 

В съпоставка с 
ученото по 
музика да 
осмислят 
ролята на 
ритъма, 
тоналността и 
т. н. за 
организацията 
и 
въздействието 
на творбите. 

 Стандарт 3: 
Познава основните принципи на 
художествената композиция и значението 
на понятието сюжет. Осмисля ролята на 
епизодите в разгръщане на действието. 
Очаквани резултати: 
• Разбира същността на понятието 

художествена композиция. 
• Осъзнава ролята на композицията за 

изграждане на единно цяло. 
 

Учениците трябва да : 
1. Придобият знания за основните 
принципи на художествена композиция. 
2. Да разберат функциите на епизодите 
и връзките между тях за изграждането 
на художествен текст. 
3. Да отчитат ролята на композицията за 
цялостното смислово внушение на 
художествения текст. 

• композиция 
• пейзаж 
• художествен 

детайл 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да съпоставят текстове с различни 
композиционни схеми. 
2. Да декомпозират текстове и да коментират 
промените, които настъпват по отношение на 
смисъла и въздействието. 
3. Да определят ролята на епизода за 
цялостното въздействие на текста. 

В 
съпоставите-
лен план да 
разглеждат 
композицион-
ни схеми и 
модели в 
музиката, 
изобразител-
ното изкуство 
и литерату-
рата. 

 
 
 

Стандарт 4: 
Разбира комуникативната структура на 
художествената творба и обяснява 
връзките между нейните участници. 
Познава основните принципи в жанровата 

Учениците трябва: 
1. Да придобият знания за 
комуникативния модел на жанра и 
умения да отчитат  функционирането и 
спецификите на художествената 

• фантазно 
• реално 
• литературна 
приказка 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да разпознават жанровите белези на 
изучаваните произведения. 
2. Да коментират художествените текстове с 
оглед на заложения в тях комуникативен 

 
В съпоставка с 
изученото по 
музика и 
изобразително 
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Възможности 
за междупред-
метни връзки 

система на литературата и разбира 
понятията: басня, разказ, лирическо 
стихотворение, роман. 
Очаквани резултати: 
• Разбира същността на понятията: 

басня, разказ, роман, лирическо 
стихотворение. 

• Разпознава типичните жанрови 
особености на изучаваните текстове. 

• Осмисля връзките между човека и 
света, представени в различни 
художествени текстове. 

 
Световете на човека 
1. Човекът и фантазията 
“Косачи” – Елин Пелин; 
Из “Приказка без край” – М. Енде (откъс 
от “Антикварна книжарница”). 
“Щастливият принц” – О. Уайлд (със 
съкращения) 
 
 
 
 
 
 
2. Човекът и другите  
“Серафим” – Й. Йовков 
Из “Малкият принц” – Екзюпери (част ХХІ) 
“Гълъбът и мравката”, “Жабата поискала 
да стане колкото вола” - Лафонтен 
 
 
 
 

образност:  
• време и пространство; 
• изобразен свят и герои; 
• функциониране на изказването в 
различни комуникативни ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Да  разпознават и коментират 
основните проявления на фантастичното 
в изучаваните текстове. 
1.2.  Да свързват и разграничават 
митологично-фолклорните версии на 
фантастичното с фантазното в 
литературните текстове. 
1.3. Да откриват и коментират 
нравствените аспекти на отношението 
реално – фантазно. 
1.4. Да придобият  начални  умения за 
тълкуване на художествени текстове.  
1.5. Да задълбочат познанията си за 
спецификата на художествения образ. 
 
 
2.1. Да откриват и осъзнават 
хуманистичното послание на текстовете 
2.2. Да задълбочават и обогатяват 
способността си да коментират етиката и 
естетиката на човешкото. 

• лирическо 
стихотворение 

• басня 
• разказ 
• роман 
• романизирана 
автобиография 

 

модел. 
3. Да разсъждават върху  характера и ролята 
на героите и особеностите на изобразения 
свят. 
4. Да коментират спецификата на 
представата за време и пространство в 
изучаваните текстове. 

изкуство да 
осъзнаят 
функционира-
нето на 
различни 
художествени 
жанрове. 
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3. Човекът и реалността 
“Братчетата на Гаврош” – Хр. Смирненски 
Из “Принцът и просякът” – М. Твен  
( първа глава “Раждането на принца и на 
просяка” и трета глава “Том се среща с 
принца” – със съкращения) 
Из “Автобиография” – Б. Нушич (“Чужди 
езици” – със съкращения) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Човекът и изкуството 
 “Художник” – В. Ханчев 
 “Славеят на китайския император” – Х.К. 
Андерсен (със съкращения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Да задълбочават способността си 
към емпатия - уважение към всичко 
природно и човешко едновременно.  
2.4. Да съчетават вече изградените 
представи за човешките общности с 
проблемите и стойностите на 
индивидуалния избор и универсалните 
ценности. 
 
 
 
3.1. Да откриват и коментират разликите 
между фантастичния и реалистичния 
художествен свят и мястото на човека 
във всеки един от тях. 
3.2. Да съпоставят и коментират 
проблематиката в изучаваните текстове. 
 
 
 
 
 
4.1. Да осъзнават и коментират 
естетическия характер на изкуството и 
неговата роля за човешкото битие. 
4.2. Да осъзнават ролята на изкуството 
за пораждането и развитието на 
ценностите – личностни и универсални. 
4.3. Да съпоставят художествените 
образи на различните видове изкуства в 
тяхната връзка с изобразяващото ги 
слово в изучаваните текстове. 
4.4. Да осъзнават и коментират връзката 
между изкуството и етиката – 
нравствените аспекти на човека и 
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5. Човекът в българския свят 
Из “История славянобългарска” – П. 
Хилендарски (“О, неразумни...) 
“Къде си, вярна ти любов народна?” и 
“Вятър ечи, Балкан стене” – Д. Чинтулов 
“Хубава си, моя горо” – Л. Каравелов 
“Хайдути” – Хр. Ботев 
Из “Под игото” –  Ив. Вазов ( “Радини 
вълнения” и “Представлението”) 
“Отечество любезно” – Ив. Вазов 
“Към родината” – Ат. Далчев  
 
 

човешкото поведение в изучаваните 
текстове. 
 
 
5.1. Да изграждат и утвърждават 
понятието за национална 
принадлежност. 
5.2. Да откриват и коментират 
специфичните черти на българския свят 
в изучаваните текстове. 
5.3. Да развиват емоционално-оценъчни 
способности за осмисляне на 
специфичните характеристики на 
българския свят. 
5.4. Да осъзнават националните 
ценности като фактор за изграждане и 
развитие на личностните ценности. 
5.5. Да съпоставят националните и 
универсалните ценности. 

Ядро 3 
 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художестве-
ната творба. 

Стандарт 1: 
Осъзнава ролята на автора като създател 
на изобразената в произведението 
действителност. Трайно свързва името на 
автора със заглавията на неговите 
творби. Притежава мотивирани 
индивидуални читателски предпочитания. 
Умее самостоятелно да подбира четива и 
да използва популярни информационни 
източници за книжовната продукция. 
Очаквани резултати: 
• Разграничава литературна от 
фолклорна приказка; 
• Може да назовава произведенията 
на изучените автори; 
• Обосновава читателските си 

Учениците трябва: 
1. Да осмислят връзката автор – творба.  
2. Да разбират създаването на 
художествената творба като творчески 
акт. 
3. Да бъдат запознати с различните 
видове авторства – анонимно и лично. 
 

 
• автор 
• творба 
• читател 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да осъзнаят ролята на автора при 
създаването на текста от безкрайното 
множество възможни теми, сюжети и мотиви. 
2. Да създават кратки художествени текстове.  
3. Да разговарят за изучавани или 
самостоятелно четени творби, като споделят 
читателските си впечатления. 

Да прилагат 
изученото  в 
часовете по 
литература 
при създаване 
на 
илюстрации в 
часовете по 
изобразително 
изкуство; да 
осъзнават 
ролята на 
автора в 
създавания от 
него образен 
свят. 



Учебна програма по литература за VІ клас 
 

6

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

предпочитания, като използва познанията 
си за сюжет, герой, начин на разказване и 
пр.   
 

 Стандарт 4: 
Описва особеностите на художествения 
свят, създаван от творбата (историческа 
епоха, обществена и нравствена 
проблематика, основни конфликти, бит, 
характерни герои, авторски внушения за 
разрешаване на различни хуманитарни 
проблеми). 
Очаквани резултати: 
• Различава характерните белези на 

историческата епоха, разкрита в 
произведението; 

• Разпознава основните нравствени 
проблеми и ги коментира;  

• Определя основния конфликт и 
коментира представянето му; 

• Познава характеристиките и 
функциите на героите в различни 
художествени текстове. 

Учениците трябва:  
1. Да осмислят, че художественият свят 
на творбата носи белези на 
историческата епоха и присъщите й 
обществени и нравствени проблеми, бит 
и култура.   
2.  Да определят функциите на героите и 
начините на изграждане на образите във 
връзка със смисловото внушение на 
текста. 
3. Да определят основния конфликт и 
моментите от неговото развитие. 
 

• литературен 
герой 

Похвати за 
изграждане на 
герой от 
прозаически 
художествен 
текст:  
• портретна 
характеристика 

• косвена 
характеристика 

• речева 
   характеристика 
• характеристика 
чрез постъпки и 
действия 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да откриват конфликтите в изучавани и 
самостоятелно четени произведения.  
2. Да откриват белезите на различни 
исторически епохи, описани в произведенията 
на словесното изкуство и да ги съпоставят с 
тези на съвременността.   
3. Да характеризират литературните герои и 
да заемат оценъчна позиция спрямо тях. 

В съпоставка с 
изученото по 
история да 
откриват 
основните 
белези на 
различните 
исторически 
епохи. 
 
 

Ядро 4 
 
Социокултур
на и 
литературна 
компетент-
ност: 

Стандарт 3: 
Владее основните опорни точки в 
структурата на изказването (въведение, 
представяне на основния проблем, 
аргументация, представяне на главните 
моменти в съдържанието, изводи и 
заключителни обобщения). При изготвяне 

Учениците трябва:  
1. Да развиват познанията си за 
композционните части на устен и писмен 
текст и тяхната функция за формиране 
на цялостния му смисъл: 
• начало/въведение; 

 
• аргумент 
• аргументативна 
част 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да анализират устни и писмени текстове с 
оглед  развитието на тяхната съдържателна 
структура. 
2. Да правят аргументация в защита на 
определена позиция. 
3. Да изграждат начална стратегия за едно 

Уменията за 
композиране 
на 
изказването/ 
текста са 
универсални 
за работата по 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

създаване 
на 
изказвания 
и писмени 
текстове 

на самостоятелни изказвания разработва 
план и събира информация по темата от 
различни източници. 
Очаквани резултати: 
• Умее да организира изложението си 

във връзка с определен проблем; 
• Осъзнава ролята на аргументацията 

при защитаване на определена 
позиция. 

• аргументативна част; 
• заключение.  

бъдещо изказване или писмен текст чрез 
създаване на устен или писмен план. 
4. Да създават изказвания с определено 
очаквано въздействие и да проверяват дали 
то е постигнало  целта си. 

всички 
останали 
учебни 
предмети. 

 Стандарт 4: 
Владее структурата на следните учебни 
жанрове: сбит преразказ, подборен 
преразказ. 
Очаквани резултати: 
• Затвърждава уменията си за 
разказване на случки (действителни и 
въображаеми). 
• Развива умения за характеризиране 
на литературен герой. 
• Умее да предава съдържание на по-
обемен текст. 
• Умее да създава сбит и подборен 
преразказ. 
• Разсъждава по въпрос, свързан с 
житейски проблем според интересите си. 
• Отговаря на въпрос, свързан с 
проблематиката на изучаваните 
художествени произведения. 

Учениците трябва: 
1. Да затвърдят уменията си за 
разказване и информиране. 
2.  Да развиват умения за предаване на 
съдържанието на избрани фрагменти от 
текста, които са във връзка с 
формулираната тема за подборен 
преразказ. 
3. Да развиват умения за редуцирано, но 
достоверно предаване на сюжетната 
основа на (част от) текст при сбит 
преразказ. 
4. Да развиват умения за характеристика 
на литературен герой във връзка със 
системата от образи в художествената 
творба. 
5. Да разширят уменията си  за 
разсъждение: 
• отговор на въпрос, свързан с 
житейски проблем; 
• отговор на въпрос, свързан с темите 
и проблемите в изучаваните 
художествени произведения. 

• сбит 
преразказ  

• подборен 
преразказ 

 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да анализират предвиден за преразказване 
текст с цел откриване на основните моменти в 
неговото съдържание и отделяне на главното 
от второстепенното. 
2. Да анализират използвани от автора 
изразни средства и да коментират 
възможността за тяхното прилагане при 
преразказа.  
5. Да съставят план на преразказ и 
съчинение. 
6. Да правят подбор на аргументи в защита на 
определена позиция. 
7. Да коментират допуснатите типови грешки 
в ученически писмени текстове и да 
редактират собствените си писмени работи. 
 

 
Уменията за 
информиране, 
описване и 
разсъждаване 
са 
универсални 
умения и 
поради това 
са 
функционални 
при работата 
по всички 
останали 
учебни 
предмети. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА В VI КЛАС 

 
ЧОВЕКЪТ И ФАНТАЗИЯТА  
1. "Косачи" - Елин Пелин 
2. "Приказка без край" - Михаел Енде (откъс от “Антикварна книжарница”) 
3. "Щастливият принц" – Оскар Уайлд (със съкращения) 
 
ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ 
4. "Серафим" - Йордан Йовков 
5. "Малкият принц" - Антоан дьо Сент-Екзюпери (Част XXI) 
6. "Гълъбът и мравката" и “Жабата поискала да стане колкото вола” - Лафонтен 
 
ЧОВЕКЪТ И РЕАЛНОСТТА 
7. “Братчетата на Гаврош” – Христо Смирненски 
8. "Принцът и просякът" от Марк Твен (глава първа "Раждането на принца и на просяка" и глава трета "Том се среща с принца" 
- със съкращения) 
9. "Автобиография" - Бранислав Нушич ( "Чужди езици" - със съкращения) 
 
ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО 
10. "Художник" - Веселин Ханчев 
11. "Славеят на китайския император" - Ханс Кристиан Андерсен   
 
ЧОВЕКЪТ В БЪЛГАРСКИЯ СВЯТ 
12. Из “История славянобългарска” – Паисий Хилендарски (“О, неразумни...”) 
13. “Къде си, вярна ти любов народна?” и “Вятър ечи, Балкан стене” – Добри Чинтулов 
14. “Хубава си, моя горо” – Любен Каравелов 
15."Хайдути" - Христо Ботев 
16. "Отечество любезно" - Иван Вазов 
17. "Под игото" - Иван Вазов ("Радини вълнения") 
18. "Към родината" - Атанас Далчев 
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У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А 
 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП  

НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН  
 
 
 

1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Общата цел на учебния предмет български език и литература е насочена към 
формиране у учениците на комуникативни компетентности за възприемане и за  
създаване на стилистично диференцирани текстове, за развитие на емоционално-
оценъчно отношение и нагласа за възприемане и за създаване на духовни ценности. 

При определяне на изисквания към учебното съдържание по български език и 
литература се търси единството между двете съставни части на предмета и 
същевременно се запазва тяхната относителна самостоятелност. Единството се 
осъществява при определяне целите на предмета, свързани с формиране на очаквано 
поведение у подрастващите (комуникативно-речево, емоционално-оценъчно и пр.). 
Относителната самостоятелност се запазва при определяне на отделни изисквания 
към учебното съдържание по български език и по литература. 

От такава гледна точка общата цел на учебния предмет български език и 
литература в прогимназиалния етап се декомпозира на система от цели на 
обучението по български език и по литература.  

Целите на обучението по български език са съобразени с необходимостта да 
се дадат възможности на всички ученици да достигнат такава комуникативна 
компетентност, която е в съответствие с изискванията на обществото и с  
потребностите на личността. Имат се предвид нееднаквите социокултурни 
характеристики на подрастващите, което позволява учениците да усвояват 
пълноценно комплекс от знания, умения и отношения, необходими за речевото им 
общуване като потенциален компонент на всяка човешка дейност. 

В обучението по български език се формира нагласа за съзнателно и 
непрекъснато усвояване и усъвършенстване на българския език, изгражда се в 
съзнанието на ученика необходимата теоретична основа и се развиват речевите 
механизми в синхрон с овладяването на други езици. Усъвършенства се езиковият 
усет на учениците, формира се у тях общителност като същностна характеристика на 
речевото им поведение. 

Основната цел на обучението по литература е насочена към подготовка на 
личности, които възприемат художествената литература като ценност, като 
достижение на човешката мисъл и изпитват стремеж и потребност да общуват с нея. 
Учениците умеят да анализират езика на художествената литература и да осмислят 
посланието, заложено в нея, да открояват мястото на творбата в контекста на дадения 
период въз основа на овладени методологически умения и ключови знания за общия 
художествен и литературен процес и за основни литературни понятия, факти и 
явления. У подрастващите се изгражда естетическо отношение към българската 
литература, нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, 
художествен усет и вкус към народното творчество. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП  
/V-VІІІ КЛАС/ 

 
Програмите за V-VIII клас въвеждат нов етап в развитието на културно-

образователната област “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”  за основната 
образователна степен. Структурирането на програмата се основава на особеното 
средищно място на този етап, който продължава и надгражда заложените в І-ІV клас 
знания, умения и отношения и същевременно подготвя учениците за по-високото и по-
специализирано равнище на учебното съдържание в гимназиалния етап. 
 
 

Б Ъ Л Г А Р С К И   Е З И К  
 
 При съставянето на програмата се отчитат: 
• средищното място, което заема прогимназиалният етап на образование; 
• комуникативните потребности на подрастващите, които се свързват с идеите за 

комуникативна насоченост и цел на езиковото обучение; 
• речевите дейности и комуникативно-речевите ситуации, с които се свързва 

реализацията на подрастващите на този етап от тяхното развитие. 
Принципите за подбор и структуриране на учебното съдържание в програмата са 

свързани преди всичко с представата, че изучаването на езика трябва да е обществено 
детерминирано и вътрешно мотивирано, да е съобразено с възрастовите възможности 
на обучаваните, да отговаря на съвременните научни постижения.  

Принципът на спираловидно организиране на материала, наложил се вече в 
учебните програми по български език, осигурява цикличност в обучението, което 
затвърдява, разширява и задълбочава усвояването на знания, умения и отношения.  
 
Включените понятия в трето и четвърто ядро на програмата по български език, 
както и понятията от четвърто ядро на програмата по литература, са основа за 
развитие на умения и в обучението по български език, и в обучението по 
литература с оглед на спецификата на целите.    
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
 
С оглед на средищното място на програмите и задължителната приемственост между 
етапите и степените на образованието в частта ЛИТЕРАТУРА е потърсено 
организиращо съотношение между културния обхват и моделирането на учебния 
материал за цикъла V-VІІІ клас и този за гимназиалния курс. 

Принцип на проблемно-тематично  
и жанрово организиране на материала 

 
• Композиционно съседство на сродни в проблемно-тематично отношение текстове, 

които: 
- Затвърдяват заложения проблемно-тематичен корпус. 
- Представят различни негови версии и с това изискват съпоставяне, разсъждение, 

избор и участие на учениците в оценката и интерпретацията на литературните 
факти. 

- Превръщат словесния материал в набор от светогледни инструменти за 
разбиране на света и човека, необходими за изискваните социокултурни 
компетентности на учениците.  
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• Композиционно съседство на различни жанрове, което има следните предимства: 
- Позволява да се създадат у учениците достъпни за тях най-общи представи за 

жанровите специфики чрез близкото съседство на различни в жанрово 
отношение текстове. 

- Избягва монотонността на въвеждания материал и улеснява поддържането на 
интереса и вниманието у учениците чрез динамично въвеждане и предлагане на 
словесните форми, улеснява поддържането на активна памет и усет за 
особеностите на съответния жанр. 

- Позволява повече свобода за авторите на учебници и учителите към кой точно 
текст или група от текстове да въведат съответните жанрови термини, 
необходими  за литературните компетентности на учениците.   
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Учебна програма по български език за VІІ клас 

 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

 
Очаквани резултати на ниво учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

 
 
Стандарт 1: 
Използват уместно езикови средства, 
адекватни на ситуацията на общуване, 
съобразно с участниците в нея, темата, целта 
и условията. 
• Общуват в сферата на масовата 
комуникация с оглед на потребностите си. 
Използват съвременните информационни 
средства. 
 
 
 
Стандарт 3: 
Изразявят твърдения и се аргументират; 
разказват и описват. 
• Извличат максимум съществена информация 
от всякакъв тип текст, емоционално преживяват 
вложения в текста смисъл. Тълкуват и разбират, 
оценяват и изразяват отношение към текстове, 
създадени в различни сфери на общуване. 
 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Текстът в сферата на 
масовата комуникация 
 - Характеризират ситуацията на 
общуване в сферата на масовата 
комуникация. 
 - Осмислят особеностите и функциите 
на устния и писмения публицистичен 
текст. 
- Използват средствата на езика в 
съответствие със спецификата на 
съвременните средства за масова 
комуникация. 
 
 
 
 
Тема 2: Художествен текст 
- Осмислят особеностите и функциите 
на художествения текст. Разбират и 
тълкуват художествени текстове. 
- Познават и уместно използват 
различните изразни средства в 
художествения текст (фонетични, 
лексикални и синтактични). 
 

• сфера на 
масовата 
комуникация  

• средства за 
масова 
комуникация 
(масмедии) 

• публицистичен 
текст 

• репортаж 
• интервю 
• информацион-
на бележка 

• публицистична 
статия 

• рубрика 
 
 
• подтекст 
• художествени 
средства 
/фонетични, 
лексикални и 
синтактични/  

 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
- Осъзнават ролята на медиите в 
живота на обществото. Разбират 
общественото мнение като коректив за 
развитие на обществото. 
- Създават публицистични текстове за 
ученически вестници. Изпълняват 
ролята на репортери, кореспонденти и 
др., участват в училищни 
радиопредавания; посещават редакции 
в различни масмедии, обсъждат с 
журналисти материали от сферата на 
масовата комуникация. 
 
 
 
 
- Коментират въздействието на 
художествения текст, изразяват 
отношението си към него.  
- Драматизират откъси от художествени 
текстове,  посещават представяния на 
книги, театрални постановки, поетични 
спектакли и срещи с творци. 
 

Литература, 
история, 
география 
Умения за 
събиране на 
факти и за 
тяхното 
представяне; 
умения за 
коментиране на 
факти и 
събития, за 
търсене на 
решения и 
разрешаване на 
проблемни 
ситуации. 
Нагласа за 
естетическо 
възприемане на  
произведения 
на изкуството. 
Разпознаване и 
анализиране на 
изразните 
възможности на 
езика. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 
съдържа-

ние 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
Ядро 2: 
 
Езикови 
компе-
тентности 
 
 

 
 
Стандарт 4: 
Владеят граматичните средства на 
езика. 
• Разбират синтактични средства в 
различни по стил текстове.  
• Подбират и комбинират 
синтактични средства за изразяване на 
свои мисли в нова ситуация.  
• Конструират различни видове 
изречения и свързват изреченията в 
текст; използват различни средства за 
междуфразова връзка в текста.  
• Владеят разнообразни средства 
за предаване на чужда реч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
 
Тема 1: Сложно изречение. Сложно съставно 
изречение. 
- Разграничават съчинителни и подчинителни 
връзки в сложното изречение, разбират 
отношенията между главното и подчиненото 
изречение.   
- Правилно определят вида на подчиненото 
определително изречение, владеят интонацията и 
пунктуацията в сложното съставно изречение с 
подчинено определително. 
- Правилно определят вида на подчиненото 
допълнително изречение, владеят интонацията и 
пунктуацията в сложното съставно изречение с 
подчинено допълнително. 
-Правилно определят вида на подчиненото 
обстоятелствено изречение, владеят интонацията 
и пунктуацията в сложното съставно изречение с 
подчинено обстоятелствено. 
Правилно определят вида на подчиненото 
подложно изречение, владеят интонацията и 
пунктуацията в сложното съставно изречение с 
подчинено подложно. 
- Разбират функцията на сложните съставни 
изречения в текста и могат да ги използват 
уместно в собствени текстове. 
- Осъзнават и използват синтактичната синонимия 
(второстепенна част – обособена част – подчинено 
изречение). 

 
 
 
• главно и 
подчинено 
изречение 

• подчинено 
определително

• подчинено 
допълнително 

• подчинено 
обстоятелстве
но  

• подчинено 
подложно 

• синтактична 
синонимия 

 
 
• сложно 
смесено 
изречение 
• синтактичен 
паралелизъм  
 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност да: 
 
- Изследват стилистичния ефект от 
употребата на съчинителни и 
подчинителни връзки в различни 
видове текстове. Редактират с оглед 
на правилната пунктуация.  
- Подобряват текстове, като 
трансформират обособени 
конструкции в подчинени изречения и 
обратно, разширяват 
второстепенните части в подчинени 
изречения. 
 
 
 
- Изследват стилистичния ефект от 
употребата на сложни смесени 
изречения в различни видове 
текстове. 
- Създават модели на различни по 
състав изречения. Съставят 
изречения по зададени синтактични 
модели. 
- Анализират съвместното 
функциониране на глаголните 
времена в рамките на сложните 
смесени изречения от художествени 
и публицистични текстове. 
- Анализират и коментират чужди 

 
Чужд език 
Умения за 
сравняване на 
езикови факти, 
явления и 
закономер- 
ности; за 
пренос на 
знания и 
речеви 
механизми. 
 
 
История, 
математика,  
природо-знание
Развиват се 
умения за 
анализ и 
интерпре- 
тиране на 
факти; умения 
за абстракт-
нологическо 
мислене. 
Литература 
Правилно 
използване на 
различни  
начини за 



 6

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 
съдържа-

ние 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
Стандарт 5: 
При редактиране на собствен текст 
умеят да правят съответните 
синтактични трансформации. 
• Редактират текстове чрез  
използване на синтактични синоними, 
трансформират пряка реч в непряка и 
обратно, като отчитат стилистичния 
ефект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт 1: 
Разбират значението на думи, 
свързани с обществения, 
икономическия и културния живот, и ги 
използват уместно. 
• Владеят лексика, която им 

 
Тема 2: Сложно изречение. Сложно смесено 
изречение 
- Разпознават съчинителните и подчинителните 
връзки в сложното смесено изречение; разбират 
стилистичния ефект /на практическо равнище/ от 
употребата им. 
- Познават структурата и особеностите, владеят 
интонацията и пунктуацията на сложното смесено 
изречение; уместно го употребяват в собствени 
текстове. 
 
Тема 3: Пряко и непряко предаване на чужда 
реч 
- Владеят правилата за пряко предаване на чужда 
реч. Познават начините за цитиране и тяхното 
правописно и пунктуационно оформяне, използват 
ги уместно в собствени текстове. 
- Разпознават полупряката реч и нейните 
специфични особености. Умеят да превръщат 
пряката реч в непряка, като правилно употребяват 
съвместно глаголните времена и модалните 
глаголни форми. Разбират и умеят да предават 
различията в отношението на говорещия към 
изказването. 
 
Тема 4: Думата като лексикално средство в 
текста 
 - Разпознават неутралната и експресивната 
лексика и умеят да използват изразните й 
възможности в собствени текстове. 
- Усвояват методи за самостоятелно овладяване 

 
• цитат 
• цитиране 
• полупряка реч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• лексикално 
значение 

• лексикология, 
лексикални 
средства  

• неутрална и 
експресивна 
лексика 

• метафорична 
употреба на 
думите в текста 

 
 
• лексикална 
съчетаемост 
• словосъчетание 
• свободно 

текстове от различни 
информационни източници. 
- Създават собствени текстове, 
предназначени за вестници, 
списания или за участие в  
литературни конкурси. 
   
 
 
 
 
 
 
- Наблюдават и сравняват 
функционирането на  лексикалните 
средства на езика в чужди и 
собствени текстове от автентични  
комуникативни ситуации. 
- Редактират текстове с оглед на 
ситуационно-уместната употреба на 
експресивна лексика. 
- Коментират метафоричната 
употреба на думите в художествени 
текстове. 
 
 
 
- Работят с фразеологичен речник,  
за да мотивират правилната 
употреба на фразеологизмите в свой 
или чужд текст. 
- Използват речник на чуждите думи  

цитиране. 
 
 
 
 
 
История 
Умения за 
обобщава- 
не и абст-
рахиране на 
съществени 
признаци на 
факти и законо- 
мерности.  
 
Чужд език 
Сравняване и 
разбиране на 
фразеологизми в
различни  езици. 
Сравняване и 
овладяване на 
граматичните 
средства на 
чуждия език въз 
основа на 
познанията по 
български език.  
Познаване на 
възможности за 
изразяване на 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 
съдържа-

ние 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

позволява да общуват в различни 
сфери на живота съобразно с 
потребностите си. Самостоятелно 
обогатяват речника си. 
 
 
 
Стандарт 3: 
Използват синоними и антоними, 
думи за родови и видови 
понятия,хипероними и хипоними с 
оглед на стиловото разслоение на 
езика. 
• Използват  възможностите  за 

синонимна замяна на свободни и 
устойчиви словосъчетания. 

 
 
 
Стандарт 4: 
Владеят граматичните средства на 
езика. 
• Правилно и целесъобразно 
използват глаголи в различни типове 
текстове, разбират стилистичната им 
функция.  
• Умеят да изразяват  
вероятни действия /условие, 
предположение, хипотеза/; владеят 
начините за изразяване на реално и 
нереално действие. 
• Осмислят езика като 

на нови значения на думите в езика. 
- Познават неметафоричната и метафоричната 
употреба на думите, уместно ги използват в 
процеса на общуване според  комуникативната 
ситуация. 
- Познават различните начини за обогатяване на 
речниковия състав на българския език. 
 
Тема 5: Лексикална съчетаемост на думите. 
Фразеологични словосъчетания 
- Подбират и съчетават думи в изречението и 
текста в зависимост от лексикалното им значение. 
- Осъзнават смисловите, граматическите и 
изразните особености на фразеологичните 
словосъчетания. Употребяват ги ситуационно 
уместно. 
 
 
 
Тема 6: Части на речта. Глагол    
- Познават особеностите на вида на глагола в 
българския език. Разпознават свършения и 
несвършения вид, правилно ги употребяват в 
различните глаголни времена в свързания текст. 
- Осмислят спецификата на наклонението като 
начин за изразяване на отношението на 
говорещия към връзката на действието и 
реалността. Умеят да използват изразните 
възможности на изявително, условно и 
повелително наклонение в собствени текстове. 
- Познават същността на преизказването, уместно 
употребяват преизказните  форми в 

словосъчетание 
• устойчиви  

(фразеологични) 
словосъчетания 

• фразеология 
• ффразеологичен 
речник 

 
• вид на глагола 
• несвършен вид 
• свършен вид 
• наклонение  
• изявително, 
повелително и 
условно 
наклонение 

• преизказни 
глаголни форми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при работа с публицистичен и научен 
текст. Преценяват богатството на 
собствения си речник. 
 
 
 
 
- Изследват изразните възможности 
и стилистичната употреба на 
глаголните видове в  различни 
текстове.  Редактират и оценяват при 
работа в екип собствени съчинения с 
оглед на уместната употреба на 
глаголните видове в различни 
глаголни времена, на наклоненията и 
преизказните глаголни форми. 
 
 
 
 
 
 
- Работят със записи на разговорна 
реч, като наблюдават употребата на 
времената и наклоненията. В 
художествените текстове изследват 
съвместната употреба на времената 
според ориентацията към сегашния 
или миналия момент във връзка с 
повествователните техники на 
автора. Анализират и коментират 
типовете грешки при съвместната 

специфики.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 
съдържа-

ние 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата 

програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

функционираща система. 
 

 
 

комуникативната ситуация за изразяване на 
отношението на говорещия към изказването. 
Използват изразните им възможности в собствени 
текстове. 
 
Тема 7: Глагол. Съвместна употреба на 
глаголните времена и наклонения 
- Познават системата на глаголните времена и 
владеят умения за съвместната им употреба в  
различни текстове за предаване на собствена или 
чужда информация. 
- Осмислят функционирането на времената и 
наклоненията в разговорни, научни, художествени и 
публицистични текстове. 
- Изразяват отношения във времето, като 
съгласуват глаголните времена в различните 
наклонения. 
 
Тема 8: Езикова система  
- Осъзнават езика като функционираща система. 
- Познават езиковите средства /лексикални и 
граматични/ и умеят да ги използват в зависимост 
от ситуацията на общуване. 
 

 
 
 
 
 
• езикова 
система 

• езикови 
средства 

• граматика 
 

употреба на времената и 
наклоненията в собствени текстове. 
 
- Работят в малки изследователски 
групи по въпроси, свързани със  
системността и функционирането на 
езиковите средства. Работят в 
библиотека с откъси от езиковедски 
трудове.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

 
Очаквани резултати на ниво учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 3: 
 
Социо-
културна и 
езикова 
компетент- 
ност. Устно 
общуване  

 
Стандарт 1: 
Участват с изказване в дискусии: 
- придържат се към темата и организират 
логически своето изказване; 
- могат да оспорят мнение, различно от 
тяхното, като проявяват толерантност; 
- следват хода на диалога; 
- позовават се на вече казаното. 
• Формулират теза, привеждат аргументи, 

обобщават разсъжденията си. 
 
Стандарт 2: 
При публични изказвания: 
- спазват нормите на книжовния правоговор; 
- говорят с подходяща за ситуацията 
интонация и сила на гласа; 
- проявяват усет за поставяне на логическо 
ударение. 
• Предават съдържанието на  текстове от 

различни сфери на общуване, като спазват 
правоговорните правила, съобразяват силата 
на гласа си с изискванията на съответната 
комуникативна ситуация. 

 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 1: Дискусия 
- Ориентират се в темата на дискусията. 
- Участват в дискусия, като организират логически 
и аргументирано изказването си, проявявайки 
толерантност към опонента си.  
- Спазват правоговорните норми, съобразяват 
интонацията и силата на гласа си с конкретната 
комуниктивна ситуация.  
 
 
Тема 2: Отзив. Анотация 
- Формулират мнение за прочетена книга, актуално 
събитие и пр.; подбират аргументи. Обобщават и 
дават оценка. 
 - Използват езикови средства, съобразени с 
изискванията на устното официално речево 
общуване. 
- Пестеливо използват неезикови средства 
/мимики, жестове/. 
 
 

 
 
 
• дискусия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• отзив 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност да: 
 
- Изпълняват ролята на 
читател в сферата на 
масовата комуникация. 
Подбират материали от 
периодичния печат за 
актуално събитие. Съставят 
новинарска емисия. Събират 
информация от интернет по 
поставен проблем. 
- Правят проучвания и водят 
бележки при подготовката си 
за участие в дискусия на 
дадена тема. 
- Прилагат различни стратегии 
за водене на дискусия. 
- Посещават библиотека. 
Изпращат във вестник свой 
отзив за новоизлязла книга.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Литература, 
история, 
география и 
др. 
Подборен 
преразказ на 
изучавани 
произведения от 
художествената 
литература. 
Изразяване на 
собствено 
мнение по 
поставен 
проблем от 
различни 
предметни 
области.  
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупред-
метни връзки 

 
Ядро 4: 
 
Социо-
културна и 
езикова 
компетент- 
ност. 
Писмено  
общуване  

 
Стандарт 1: 
Търсене на информация от различни 
източници: 
• Използват периодични издания. 
• Ориентират се в жанровите 

особености на новинарския текст и на 
художествената литература, 
изучавана в този клас. 

• Могат да коментират съдържанието на 
текст. 

 
Стандарт 2: 
Създаване на собствени текстове: 
• Създават текстове от аргументативен 

тип – отговор на научен, литературен  
и житейски въпрос. 

• Разграничават свидетелски и 
несвидетелски разказ. 

• Планират и структурират текста 
съобразно с темата и целта на 
общуването; обособяват тематично-
смислови части; изграждат абзаци с 
оглед на смисъла; умеят да избират 
жанра и да композират текст. 

• Имат формирани правописни навици 
по отношение на думите с проверяем 
правопис и на често употребявани 
думи с непроверяем правопис. 

• Могат да напишат автобиография, 
молба, заявление. 

Учениците трябва да усвоят: 
 
Тема 2. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос 
- Създават съчинение, в което тълкуват, коментират, 
анализират и т. н. текста, за да аргументират позицията 
си във връзка с формулирания въпрос. 
- Използват текстопораждащи техники, съответстващи на 
комуникативното им намерение. 
- Съставят план на текста.  
- Построяват  логически изложението си, подбират 
езиковите средства в съответствие със ситуацията на 
общуване и с основните изисквания за писмено общуване 
(правопис, пунктуация, графично оформяне на текста). 
 
Тема 1. Съчинение на свободна тема  
- Създават съчинение по формулирана тема (или във 
връзка с даден обект), без да е препоръчана  конкретна 
функционално-смислова доминанта, като се използват 
текстопораждащи техники, най-пълно съответстващи на 
субективно-комуникативното намерение на учениците. 
- Съставят план на текста.  
- Построяват логически изложението си, подбират 
езиковите средства според ситуацията на общуване и го 
оформят в съответствие с основните изисквания за 
писмено общуване (правопис, пунктуация, графично 
оформяне на текста). 
 
Тема 3. CV /автобиография/, молба, заявление 
- Подбират факти и пишатCV;  
- Обмислят съдържанието на молба, заявление, като се 
съобразяват с адресата и с изискванията за графично 
оформление.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• съчинение на 
свободна 
тема  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CV 

/автобиогра-
фия/ 

• молба 
• заявление 

На учениците трябва да се 
даде възможност да: 
 
- Работят в библиотека. На 
малки групи подбират 
фрагменти от един и същ 
текст, но по различни теми. 
 
- Самостоятелно работят 
върху варианти за чернова и 
белова на собственото си 
съчинение. 
- Четат го изразително в клас, 
като поставят акценти, правят 
паузи, съобразяват силата на 
гласа си с обстановката. 
- Слушат внимателно 
съчиненията на съучениците 
си. Коментират достойнствата 
и слабостите им и ги 
оценяват. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Литература 
Умения за 
подборен 
преразказ,  за 
създаване на 
свой текст на 
свободна тема и 
жанр по избор; 
умения за 
коментиране и  
интерпретиране 
на проблеми от 
художествената 
литература. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС: 

 
1. Текстът в сферата на масовата комуникация 
2. Художествен текст 
3. Сложно изречение. Сложно съставно изречение 
4. Сложно съставно изречение с подчинено определително 
5. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително  
6. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено 
7. Сложно съставно изречение с починено подложно 
8. Сложно изречение. Сложно смесено изречение 
9. Пряко и непряко предаване на чужда реч 
10. Думата като лексикално средство в текста 
11. Лексикална съчетаемост на думите 
12. Фразеологични словосъчетания 
13. Части на речта. Глагол 
14. Вид на глагола 
15. Наклонение на глагола 
16. Преизказни глаголни форми 
17. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения 
18. Езикова система 
19. Дискусия 
20. Отзив, анотация 
21. Съчинение разсъждение – отговор на въпрос 
22. Съчинение на свободна тема 
23. CV (curriculum vitae), молба, заявление 
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Учебна програма по литература за VІІ клас 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Ядро 1: 
 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 3: 
Осмисля основните ценности на 
националната общност и ги открива в 
изучаваните произведения. 
Очаквани резултати: 
• Разбира основните 

характеристики на националната 
общност. 

• Осмисля националните ценности и 
идеали. 

• Познава типологията на 
националния герой. 

Учениците трябва: 
1. Да осмислят националните ценности и 
идеали, разкрити в литературата. 
2. Да разбират ролята на литературата 
за формиране на националните 
ценности. 
3. Да разграничават аспектите на 
националното (национално 
пространство, национална идея, 
национален език, национален герой). 
4. Да осмислят, че са възможни 
различни аспекти на отношение към 
родното. 

• национална 
идентичност 

• национално 
самосъзнание 

 
На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да разпознават в изучаваните творби 
различни аспекти на образите на родното, 
като коментират ролята им за изграждане на 
национално самосъзнание. 

 
В съпоставка с 
изученото по 
история да се 
гради 
представата за 
върхови 
моменти от 
националната 
история. 

 Стандарт 4: 
Осъзнава основните принципи на 
общочовешката морална система. 
Доказва валидността им с примери от 
изучени произведения. 
Очаквани резултати: 
• Разбира непреходния характер на 

общочовешкото – състрадание, 
съчувствие, жертвоготовност и пр.; 

• Познава разнообразните 
проявления на любовта; 

• Осъзнава  културната роля на 
твореца. 

 
 
 

Учениците трябва да: 
1. Затвърдят представите си за 
общочовешките нравствено-етични 
норми; 
2. Осмислят разнообразните форми на 
любовта в духовния свят на човека; 
3. Осъзнават културната роля на 
твореца за изграждане на общочовешки 
нравствени норми. 
 
 
 

• общочовешко 
• личностно 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да се запознаят с разнообразни 
интерпретации на общочовешката 
проблематика в живописта, музиката, 
театъра, киното. 

В съпоставка с 
изученото в 
културно-
образователна 
област 
“Изкуства” да 
осмислят 
основни 
морално-
естетически 
ценности; във 
връзка с 
изученото по 
природни науки 
да  откриват 
различни 
отношения: 
природен-
човешки свят. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
 
Ядро 2 
Литературни 
компетент-
ности 

Стандарт 2 
Разбира спецификата на фигурите и 
тропите на художествената реч и 
познава значенията  на понятия като 
метафора, метонимия, символ и 
алегория, хипербола, ирония. Открива 
ги в изучавани текстове и коментира 
техния смисъл и въздействие във 
връзка с цялата творба.  
Очаквани резултати: 
• Разбира преносната употреба на 

езиковите средства в художествен 
текст; 

• Познава функцията на фигурите и 
тропите; 

• Осмисля същността на понятията: 
анафора, метонимия, ирония. 

Учениците трябва да: 
1. Разбират наличието на преносна 
употреба на езикови средства в 
художествената литература. 
2. Осмислят същността на понятията 
тропи и фигури. 
3. Осъзнаят функцията на тропите и 
фигурите за цялостното внушение на 
творбата. 

• преносна 
употреба  

• фигури и 
тропи 

• анафора 
• метонимия  
• ирония 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да наблюдават наличието на преносна 
употреба на езикови средства в ежедневието 
и в художествената литература. 
2. Да откриват поетически фигури и тропи в 
изучавани и неизучавани литературни 
текстове и коментират функцията им. 

Да съпоставят 
ролята на 
поетическия 
език спрямо 
изразните 
средства на 
други видове 
изкуства. 

  
Стандарт 3: 
Познава основните принципи на 
художествената композиция и 
значението на понятията сюжет и 
фабула. Осмисля ролята на епизодите 
в разгръщане на действието. Осъзнава 
значението на извънсюжетни елементи 
на композицията за цялостния смисъл 
и въздействие на творбата. 
Очаквани резултати: 
• Разбира същността на понятията:     
            - сюжет и фабула; 
            - експозиция, завръзка,  
              кулминация, развръзка, епилог. 
 
 

 
Учениците трябва да: 
 
1. Осмислят понятията сюжет и фабула. 
2. Отчитат ролята на структурните 
елементи в композицията на 
художествения текст за цялостното 
смислово внушение. 

 
• фабула 
• експозиция 
• завръзка 
• кулминация  
• развръзка 
• епилог 
• ретроспекция 
• лирическо 

отклонение 
• функция на 

заглавието 
• мото 
 

 
На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да съпоставят текстове с различни 
композиционни схеми. 
2. Да декомпозират текстове и да коментират 
промените, които настъпват по отношение на 
смисъла и въздействието. 
3. Да определят ролята на епизода и 
извънсюжетните елементи на композицията 
за цялостното въздействие на текста. 

 
В съпоставите-
лен план да 
разглеждат 
композицион-
ни схеми и 
модели в 
музиката, 
изобразител-
ното изкуство и 
литературата. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

 
 
 
 

Стандарт 5: 
Познава основни автори и 
произведения на българската 
литература. Обяснява ролята им в 
историята и културата на българския 
народ. 
Очаквани резултати: 
• Познава изображението на 

българския свят в творби от 
националната литературна 
класика. 

• Осмисля ролята на националната 
литература в изграждане на 
национално самосъзнание и 
личностна ценностна система. 

• Осъзнава ролята на известни 
български творци за развитието на 
българската култура и литература.  

 
Българският свят в националната 
литературна класика 
 
 “На прощаване” - Христо Ботев; 
 “Немили-недраги”(I, II, III, V, X глава, 
епилогът), “Една българка”, 
„Опълченците на Шипка”, „Българският 
език” - Иван Вазов; Из „До Чикаго и 
назад” („Ниагара!...), Из “Бай Ганьо” 
(„На гости у Иречека”) - Алеко 
Константинов  
“Неразделни” -  Пенчо П. Славейков 
„Заточеници” – Пейо Яворов 
“По жътва” - Елин Пелин 
“По жицата” - Йордан Йовков 

Учениците трябва : 
1. Да получат представа за идейния 
патос и художественото своеобразие на 
българската литература в различни 
моменти от нейното развитие. 
2. Да познават идеята за националното: 
национален идея, национален език, 
национална история, национален 
характер, национален герой. 
3. Да осмислят проблематизирането на 
представите за родното в изучаваните 
текстове. 
4. Да осъзнават проявленията на 
личностни, национални и универсални 
ценности чрез изучаваните литературни 
текстове. 
5. Да осмислят диалога между различни 
културни модели. 
6. Да осмислят различни проявления на 
отношенията “свое” и “чуждо”; 
българинът и другите. 

• обществена 
и културна 
роля на 
писателя 

• биография 
• творчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• повест 
• пътепис 
• ода 
• балада 
• елегия 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да се запознаят с най-важните моменти от 
житейската и творческата биография на 
изучаваните автори. 
2. Да посетят музеи, родни къщи, местности, 
свързани с живота и творчеството на 
писателите и да дискутират основни 
проблеми на българската история и култура. 
3. Да осмислят ролята на творците и 
изучаваните техни произведения в историята 
и  културата на българския народ. 
 

 
Да сравняват 
исторически 
личности и 
исторически 
събития, 
представени в 
литературни и 
исторически 
текстове. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Ядро 3 
 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художестве-
ната творба. 
 
 
 
 

Стандарт 4: 
Описва особеностите на 
художествения свят, създаван от 
творбата (историческа епоха, 
обществена и нравствена 
проблематика, основни конфликти, бит, 
характерни герои, авторски внушения 
за разрешаване на различни 
хуманитарни проблеми). 
Очаквани резултати: 
• Осмисля връзката между 

историческа епоха и нейната 
интерпретация в художествен 
текст. 

• Осъзнава общочовешките 
нравствени проблеми в 
художествената творба.  

Учениците трябва:  
1. Да определят основния конфликт в 
художествения текст. 
2. Да разбират ролята на авторовото 
внушение за разрешаване на различни 
хуманитерни проблеми. 
3. Да осъзнават ролята на 
повествователя в наративен текст. 
4. Да осъзнават ролята на лирическия 
говорител и на лирическия герой в 
лирически текст. 

 
• конфликт 
• повество-

вател 
• лирически 

герой 
• лирически 

говорител 
• авторово 

присъствие 
• авторово 

отсъствие 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да определят основен конфликт в 
художествен текст и да разчитат авторовите 
внушения за разрешаване на различни 
хуманитарни проблеми. 
2. Да  откриват актуалната проблематика в 
изучаваните творби и да я съпоставят с 
образци на съвременната култура.  

Да определя 
основен 
конфликт, 
авторови 
внушения и пр. 
в други видове 
изкуства. 

 Стандарт 5: 
Разкрива в анализ художествения 
смисъл на изучавано произведение. 
Очаквани резултати: 
• Осъзнава ролята на анализа като 

логическа операция за тълкуване 
на художествения текст. 

Учениците трябва да: 
1. Могат да правят анализ на изучаван 
художествен  текст. 
2. Осмислят разликата между 
художествен текст и анализ на 
художествен текст,  като отчитат 
специфичните им особености. 

• анализ на 
художествен 
текст 

 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да се запознаят и да дискутират различни 
анализационни прочити на изучавани 
художествени текстове. 
2. Да правят анализ на художествени 
текстове с оглед формиране на умения за 
самостоятелно тълкуване. 

Във връзка с 
изученото по 
природо-мате-
матическите 
дисциплини 
затвърждават 
знанията си за 
анализ и син-
тез като 
логически 
операции. 
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Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

 
Очаквани резултати по теми  

Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности  
(за цялото ядро и/или за цялата програма) 

Възможности 
за междупред-
метни връзки 

Ядро 4 
 
Социокултурна 
и литературна 
компетентност: 
създаване на 
изказвания и 
писмени 
текстове. 

Стандарт 4: 
Владее структурата на следните 
учебни жанрове: подробен преразказ, 
сбит преразказ, подборен преразказ, 
трансформиращ преразказ, съчинение 
разсъждение, есе, съдържащо 
разсъждения върху естетически и 
житейски проблеми по зададена тема. 
Очаквани резултати: 
• Придобива знания и развива 

умения за създаване на:съчинение 
разсъждение по литературен 
проблем, свързан с изучаван 
художествен текст. 

• съчинение разсъждение/есе по 
житейски проблем. 

Учениците трябва: 
1. Да овладеят същността на 
аргументативен тип текст: 
• структурни компоненти; 
• проблем, твърдение, аргументация; 
• аргументация чрез разсъждаване и 

тълкуване. 
2. Да разграничават спецификата на 
двата типа аргументативен текст: 
• по литературен проблем; 
• по житейски проблем. 
3. Да умеят да изграждат 
аргументативен тип текст. 

• проблем 
• теза 
• антитеза 
• съчинение 

разсъждение 
по литерату-
рен проблем 

• съчинение 
разсъждение
/есе по 
житейски 
проблем 

На учениците трябва да се даде възможност: 
1. Да пишат съчинение по зададен проблем – 
литературен или житейски. 
2. Да анализират свои и чужди текстове от 
двата типа. 
3. Да редактират допуснатите грешки. 
 

 
Уменията за 
разсъждаване 
са универсални 
умения и 
поради това са 
функционални 
при работата 
по всички 
останали 
учебни 
предмети. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРА ЗА VII КЛАС: 

 
1. „На прощаване” – Христо Ботев 
2. „Немили-недраги” (I, II, III, V, X глава, епилогът) – Иван Вазов 
3. „Една българка” – Иван Вазов 
4. „Опълченците на Шипка” – Иван Вазов 
5. „Българският език” – Иван Вазов 
6. Из „До Чикаго и назад” (Ниагара!...) – Алеко Константинов 
7. Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”) – Алеко Константинов 
8. „Неразделни” – Пенчо Славейков 
9. „Заточеници” – Пейо Яворов 
10. „По жътва” – Елин Пелин 
11. „По жицата” – Йордан Йовков 



Учебно съдържание по български език за VIII клас – първо ръвнище 
 

Тема 1: Общуване, език, текст 
• отношение между език и общество; език и личност; език и култура; 
• функциониране на текста в различните социокултурни сфери на общуване. 
 
Тема 2: Функционални разновидности на българския книжовен език 
• отношение между понятията текст и стил; стил и регистър; 
• индивидуален стил, колективен стил. 
 
Тема 3: Функционални стилове на българския книжовен език 
• задължителност и свобода в употребите на езика в текстове от различните функционални стилове; 

стилово маркирани езикови средства; 
• стилова норма; отклонения от стиловата норма: стилова грешка и стилистичен ефект. 
 
Тема 1: Основни разновидности на българския език 
• българският книжовен език - представителна форма на общонародния език; 
• териториални диалекти; 
• социални диалекти - жаргон. 
 
Тема 2: Норми на българския книжовен език 
• граматична норма; словообразувателни, морфологични и синтактични грешки; 
• лексикална норма; лексикални грешки. 
 
Тема 3: Норми на българския книжовен език 
• правоговорна норма; правоговорни грешки; 
• правописна норма; правописни грешки; 
• пунктуационна норма; пунктуационни грешки. 
 
Тема 1: Публично изказване по научен проблем 
• информативно - познавателен текст; 
• аргументативен текст. 
 
Тема 2: Публично изказване по житейски  проблем 
• информативно - познавателен текст; 
• аргументативен текст. 
 
Тема 1: Повествуване 
• сбито предаване на фабулата на игрален филм. 
 
Тема 2: Описване 
• сбито предаване на описание на моменти, забавящи повествователното действие от наративни 

творби. 
 
Тема 3: Разсъждаване 
• интерпретативно съчинение с акцент върху анализа на литературната творба; 
• есе с разширяване на сферите за аргументация; есе по граждански проблем, есе по проблем, 

свързан с тематичните кръгове по литература. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебно съдържание по литература за VIII клас 
 

Първо равнище Второ равнище 

Николай Хайтов 
“Дервишово семе” 

 

Ивайло Петров 
“Преди да се родя” 

 

Димчо Дебелянов 
“Скрити вопли” 

Димчо Дебелянов 
“Помниш ли ...” 

Елисавета Багряна 
“Потомка” 

 

 Николай Лилиев 
“Тихият пролетен дъжд”, “Пеперуди”, “Хоризонти 
надвесени”, 

Христо Смирненски 
“Зимни вечери” 

 

Светослав Минков 
“Дамата с рентгеновите очи” 

 

Никола Вапцаров 
“Песен за човека” 

 

Емилиян Станев 
“Крадецът на праскови” 

 

Йордан Радичков 
“Нежната спирала” 

 

Валери Петров 
“Японски филм” 

Валери Петров 
“Тавански спомен” 

Блага Димитрова 
“Жена” 

 

Павел Вежинов 
“В един есенен ден по шосето” 

 

 
Система на устните  и писмени  ученически  текстове в VIII клас 

 
Учебното време и учебното съдържание за създаването на устни и писмени текстове се определя 

както следва: 
• Минимален годишен брой на учебните часове (в броя на часовете са включени и трите равнища - 

входно, междинно и изходно): 
 

Клас Вид училище Първо равнище 
VIII СОУ 38 

 Профилирани училища, 
профилирани паралелки в 
СОУ и професионални 

гимназии 

24 

 
• Текстове според класа: 

Клас Устни текстове Писмени текстове 

VIII Подборен преразказ 
 
Публично изказване по научен проблем  
 
Публично изказване по житейски проблем  
 
Литературен анализ на цялостна творба 
 

Интерпретативно съчинение 
 
Есе по естетически и житейски проблеми 
по зададена тема 

 



Учебна програма по български език за IX клас – първо равнище 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на Очаквани резултати  Основни нови Контекст и дейности Възможности за 
учебното на ниво учебна Очаквани резултати по теми понятия (за цялото ядро и/или за цялата междупредметни връзки 
съдържание програма  (по теми) програма)  
Ядро1: Стандарт 1: Учениците трябва да усвоят:  На учениците се дава възможност: •    Знанията и уменията, 
Социокултурни Използва уместно Тема 1: Текстът и социокултурният контекст. социокултурен  свързани със 
компетентности различни езикови •    компонентите, конституиращи ситуацията контекст •    да наблюдават, да анализират съдържателно- 
 регистри. на общуване – участници, цел, тема,  и да участват в различни структурните 
 •    Различава предмет, условия; публично комуникативни актове в особености на текста и 
 особеностите на •    функциите на текста в общуването; общуване различни ситуации на с комуникативните му 
 текстове, комуникативно намерение и  публично общуване; функции, са основа за 
 характерни за комуникативна задача. гражданска и •    да създават и да анализират адекватно 
 научната.  институционална текстове с оглед на техните възприемане, 
 медийната сфера, Тема 2: Текстът в публичното общуване. сфера функции според интерпретиране и 
 сферата на •    специфични характеристики на  комуникативния акт и сферата продуциране на 
 изкуствата, публичното общуване; функции на на общуване; текстовете, с които 
 гражданската и •    сфери на публичното общуване: сфери на текста – смисъл  учениците работят по 
 институционалната научната, медийната, гражданската, и прагматика на  всички учебни 
 сфера. институционалната и художествената текста  дисциплини. 
 Познава комуникация.   •    Знанията и уменията, 
 съдържателните,    свързани със 
 структурно-    социокултурния 
 композиционните и    контекст и 
 езиковите    комуникативните 
 характеристики на    сфери, интегрират 
 текстове от    обучението по 
 различните сфери    български език с 
 на общуване.    интердисциплинарния 
     блок Гражданско 
     образование. 
Ядро 2: Стандарт 1: Отчита Тема 1 : Текстът – смислово и езиково смислова цялост •    да анализират избрани от тях •    Знанията и уменията, 
Езикови задължителността и образувание и смислова част текстове с оглед на свързани с употребата 
компетентности възможностите за •    връзка между ситуацията на общуване и  признаците им; на езикови средства, 
 избор по отношение текста като смислово и езиково текст –  закрепени в текстове от 
 на употребата на образувание; микротекст  различни 
 езикови средства.    комуникативни сфери, и 



Колона1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
  •    смислова цялост и смислова членимост тема –   
 •    Познава на текста; текст – микротекст, тема – микротема  за жанровите модели (с 
 функциите на микротема   акцент върху статията), 
 езиковите средства  предметна  обслужват всички 
 (лексикални и Тема 2: Функции на езиковите средства за област –  учебни дисциплини. 
 граматически) за изграждане на смисъла на текста. тематична мрежа   
 изграждане на     
 смисъла на текста. •    езикови средства за означаване на    
  предмета и на темата в текста за номинативна   
  постигане на смисловото му единство верига   
  (номинативна верига – съществителни,    
  местоимения, празно място); празно място   
  •    езикови средства за означаване на    
  признаците на предмета (функции на    
  определенията и на определителните    
  изречения);    
  •    езиковите средства за означаване на    
  събитията (функции на сказуемото);    
  •    езиковите средства за означаване на  •    да търсят и да ползват статии  
  обстоятелствата на събитията (функции  по интересуващи ги въпроси;  
  на обстоятелствените пояснения).    
  Тема 3: Функции на повторението на езикови    
  средства в текста.    
  •    повторението като текстообразуващ    
  механизъм, поддържащ смисъла в текста;    
  •    повторението като реторичен похват с    
  оглед функциите на текста –    
  повторението с цел въздействие върху    
  адресата;    
  •    повторението в текстовете от различните    
  функционални стилове;    
  •    повторението като недостатък на стила    
  (повторението на една и съща дума,    
  повторение чрез синоними, функции на    
  парафразата в текста).    



Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона б 
  Тема 4: Задължителност и избор на езикови    
  средства в текст съобразно със стиловите    
  норми в различните сфери на    
  общуване. Стилово маркирани езикови    
  средства.    
  Тема 5: Задължителност и избор на структура    
  и композиция на текста с оглед на сферата на    
  общуване    
  •    „твърди“ и „меки“ модели на    
  структуриране и композиране на текст.    
Ядро З: Стандарт 1: Тема 1: Публично изказване по актуален  •    да организират самостоятелно •    Уменията за 
Социокултурна и Изгражда цялостно проблем съобразно с избрана сфера на  публични изяви по избрани от изказване по даден 
езикова изказване, като се общуване  тях проблеми от областта на проблем подпомагат 
компетентност в придържа към •    умения за поставяне на тема и  хуманитаристиката; работата на учениците 
устното темата. придържане към темата;   (отговори на поставени 
общуване •    Умее да •    умения за формулиране на становище;   в час въпроси, доклади, 
 изгради смислово и •    умения за привличане на аргументи;   реферати и т.н.) по 
 структурно- •    умения за композиране на изказването;   всички учебни 
 композиционно •    умения за адекватен стилов изказ.   дисциплини. 
 оформено Тема 2: Произносителният стил в публичното    
 изказване по изказване    
 определен •    произнасяне на сегментните единици на    
 проблем. речта;    
 Стандарт 2: Спазва •    произнасяне на суперсегментните    
 нормите на единици на речта (интонация и логическо сегментни   
 книжовния изговор ударение). единици на   
 при свои публични  речта   
 изказвания.     
   суперсегментни   
   единици на   
   речта   
Ядро 4: Стандарт 2: Тема1: Създаване на аргументативен текст комуникативна •    да се запознаят с образци, •    Уменията за 
Социокултурна и Създава собствени •    ситуацията на общуване, която поражда задача представящи особеностите на на аргументативен 
езикова текстове. аргументативен текст;  аргументативния текст в жанра текст са в основата на 
компетентност в •    Създава •    функциите на структурните компоненти на съждение на статията и в жанра на създаване на 
писменото  аргументативния текст (тема, теза,  есето; аргументативни 



Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
общуване собствен  умозаключение   
 аргументативен аргументи);   текстове, свързани с 
 текст в жанра на •    разсъждението, описанието и аргументативни  предметите на всички 
 статията и есето. повествованието в аргументативния техники  други учебни 
 •    Разбира и текст.   дисциплини. 
 прилага Тема 2: Специфика на жанра на статията и на   •    Уменията за 
 разсъждението, есето като аргументативни текстове.   на аргументативен 
 описанието и Тема 3: Структуриране и композиране на   текст в жанра на есето 
 повествованието в съчинение разсъждение в жанра на статията; смислова •    да участват в олимпиади. подпомагат 
 собствен текст с •    умение за тематично-смислово членене цялостност и конкурси със собствени създаването на есета в 
 оглед на на структурата на чужд и планиране на членимост на разработки; часовете по чужди 
 комуникативната свой аргументативен текст; текста  езици; в часовете по 
 задача. •    умение за членене на чужд текст на надфразово  изкуствата и по 
 •    В текстовете си композиционни части и за планиране на единство  гражданско 
 спазва композицията на свой аргументативен   образование. 
 правописните и текст; тематично-   
 пунктуационните •    умение за осъществяване на логическите смислова част   
 норми; умее да преходи между структурно-    
 оформя графично композиционните части на съчинението от микротекст   
 текстовете си. статиен тип.    
  Тема 3: Структуриране и композиране на логически   
  съчинение есе по хуманитарен проблем върху преход   
  литературна творба:    
  •    умение за избор на аргументация;    
  •    умение за самостоятелен избор на структурен   
  композиционен модел на съчинението; модел   
  •    умение за подбор на езикови средства за    
  постигне на експресивност на изказа. композиционен   
  Тема 4: Правописни и пунктуационни норми модел   
  •    пунктуацията на изречения с усложнена    
  синтактична структура; експресивност на   
  •    умение за избор от синонимни; изказа   
  •    пунктуационни знаци. стилистична   
   употреба на   
   пунктуационни   
   знаци.   



Учебна програма по български език за IX клас – второ равнище 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на Очаквани резултати Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и дейности Възможности за 
учебното на ниво учебна  понятия (за цялото ядро и/или за цялата междупредметни връзки 
съдържание програма  (по теми) програма)  
Ядро 1: Учениците трябва да усвоят  На учениците трябва да се даде •    Знанията и уменията 
Социокултурни Тема 1: Интерпретации на една и съща тема факт възможност за интерпретация на 
компетентности с оглед на различни комуникативни  •    Да посещават, наблюдават една тема с различни 
 намерения в една и съща комуникативна мнение и/или участват в публични комуникативни задачи 
 сфера  изяви с дискусионен характер свързва обучението 
 •    Уменията да различават различни йерархия на по определени теми; по български език с 
 авторови позиции в чужди текстове по понятия и факти •    Да правят малки изследвания обучението по 
 една и съща тема;  на текстове – научни и литература с оглед на 
 •    Уменията да изразяват няколко  медийни, от различни автори въпросите за 
 възможни позиции по една и съща тема  по една и съща тема с оглед на индивидуалния избор 
 в свои текстове.  различните становища, факти и нормите на 
   и мнения, които са изразени в хуманитарната 
   тях. ценностна система. 
    •    Знанията и уменията 
    за интерпретацията на 
    една тема с различни 
    комуникативни задачи 
    обвързват обучението 
    по български език с 
    обучението по 
    философия и с 
    интердисциплинарния 
    блок Гражданско 
    образование. 
 

Стандарт 1: 
Познава начините за 
представяне на факти 
и интерпретирането 
им в различни медии 
– печатни, 
електронни. 
•    Различава факти 
от мнения и умее 
да борави с тях с 
оглед на 
комуникативните 
си намерения. 
•    Умее да 
различава 
йерархичното 
подреждане на 
фактите в чужди 
и свои текстове 
по важност с 
оглед на 
постигането на 
различни 
комуникативни 
цели. 
 

    
Ядро 2: Стандарт 2: Учениците трябва да усвоят  На учениците трябва да се даде •    Знанията и уменията, 
Езикови Открива и коригира Тема 1: Употребата на термини в  възможност придобити в 
компетентности грешки, дължащи се информационни текстове от една тематична  •    да използват според обучението по 
 на интерференция област в български и в съответния чужд език,  потребностите и интересите си български език, се 
 при съпоставка на изучаван от ученика:  информационни текстове на обвързват със 



Колона1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
 оригинален и •    Знания и умения, свързани с езиковия  чужд език; знанията и уменията 
 преводен текст. облик и семантиката на термини за едни езикова •    да ползват тематични по съответния чужд 
 Стандарт 3: и същи понятия в български език и в интерференция (терминологични) двуезични език, който ученикът 
 Може да открои съответния чужд език, който се изучава;  речници. изучава. 
 прилики и разлики •    Умения за превод на научен текст от    
 между граматиката на чужд език на български език, като се    
 българския език и отчитат специфичните за двата езика превод   
 граматиката на синтактични конструкти със закрепени    
 изучавания от него употреби в научното общуване.    
 чужд език. Тема 2: Тематични (терминологични)    
 •    Прави превод на двуезични речници    
 кратки по обем •    Умения за ориентиране в структурата на    
 текстове, такива речници с оглед извличане на    
 съдържащи необходимата информация.    
 информация по     
 научни проблеми,     
 като преодолява     
 възможните     
 поради     
 интерференция     
 затруднения.     
 •    Умее да     
 съпоставя     
 терминологичния     
 апарат, който се     
 използва в малки     
 по обем текстове,     
 съдържащи     
 информация по     
 научни проблеми     
 на български и на     
 чужд език.     
Ядро З: Стандарт 1: Избира Учениците трябва да усвоят: реторика На учениците трябва да се даде •    Знанията и уменията 
 различни реторични Тема 1: Жанрове на устно изказване с цел  възможност: по български език 
 стратегии на информиране реторична •    Да организират семинари и позволяват да се 



Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Социо- общуване с оглед на •    Умения за рефериране пред аудитория стратегия конференции по научни теми и усъвършенстват 
културна и цели, аудитория и тип на съдържанието на чужд текст по  да участват със свои уменията за публично 
езикова комуникативна избрана тема (представяне на научни жанрове: научно изказвания; изказване по научни 
компетент- ситуация. изследвания, хипотези, на нови открития съобщение, •    Да участват със свои проблеми, свързани с 
ност в устното •    познава някои и т.н.) реферат; доклад изказвания на национални и всички учебни 
общуване стратегии на   международни форуми; дисциплини. 
 общуването с   •    Да осъществяват контакти със  
 оглед на   свои връстници от други  
 различни типове   страни, като използват  
 комуникативни   изучавания от тях чужд език.  
 ситуации и     
 избира своя     
 стратегия с оглед     
 на конкретна     
 комуникативна     
 ситуация.     
Ядро 4: Стандарт 1: Учениците трябва да усвоят: сборник На учениците трябва да се даде Уменията за събиране и 
Социокултурна и Практически владее Тема 1: Специфика на различните  възможност: систематизиране на 
езикова някои литературно- информационни източници – научни монография •    Да се запознаят с различни информация обслужват 
компетентност в критически жанрове съчинения, литературна критика, речници и  видове информационни работата по всички учебни 
писменото (Виж ДОИ за учебно енциклопедии, библиографски справочници; конспект източници и с принципите на дисциплини. 
общуване съдържание по •    Умения за ориентиране в структурата на  тяхното използване;  
 литература). посочените по-горе информационни картотека •    Да събират информация в  
 •    Събира, източници;  съответствие с целите на  
 анализира и •    Умения за систематизиране на  своята работа;  
 съпоставя информацията, извлечена от различни  •    Да водят записки, конспекти и  
 литературна източници по една тема.  картотеки;  
 информация от Тема 2: Изборът на повествованието,  •    Да организират събраната  
 различни описанието, разсъждението в текста с оглед  информация в продуциране на  
 източници. на комуникативните намерения на автора;  собствен текст.  
  •    Умение за избор на функционално-смислов    
  тип реч в свои текстове по една и съща тема    
  с оглед на различни комуникативни    
  намерения.    

 
 



Учебна програма по литература за IX клас – първо равнище 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебно 
съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови 

понятия (по теми) 
Контекст и дейности (за цялото ядро 
и/или за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 
връзки 

Ядро 1: Стандарт 1:  
Социо- Разбира ролята на античните Учениците трябва да усвоят: Космос, общност, На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
културни цивилизации като основа на 1. Връзката между космоса, общността и човек, колективно възможност: изученото по 
компетент- универсалната ценностна система. индивида благо. 1. След запознаване със съдържанието история и 
ности Очаквани резултати: – човекът е положен в изначалния ред на изучаваните творби да коментират философия да 
 Разбира: на космоса и законите на неговите възловите нравствени конфликти в тях, изгради една 
 – приноса на античните цивилизации в общности са също така значими, както и съотнасяйки ги с древната и с днешната цялостна 
 създаването и осъзнаването на основната законите на космоса – всяко нарушение нравствена норма. представа за 
 нравствена проблематика, разглеждаща на родовите или обществените закони 2. Да откриват трайното и непреходното нравствените 
 отношенията космос – общност – води до космическа катастрофа; в основните сюжети на древността. норми на древните 
 индивид; – литературата използва различните 3. Да разсъждават по проблема за цивилизации и 
 – приноса на античните цивилизации за средства да въздейства върху връзката влиянието на античните нравствени отношението им 
 създаване на основните сюжети в между индивида и общността; норми върху по-късното развитие на към развитието на 
 европейската култура, третиращи – основата на античните цивилизации е европейското общество. европейската 
 базовите нравствени проблеми на човека. във върховенството на колективното култура и 
  благо. духовност. 
  2. Основни сюжети на древността  
  – сюжетът за Прометей;  
  – сюжетът за злощастната съдба на  
  Атридите;  
  – сюжетът за Едип;  
 Стандарт 2: – историята за Мойсей;  
 Осъзнава ролята на християнството в – историята за Йосиф и неговите братя.  
 създаването на европейския културен Християнска На учениците трябва да се даде  
 модел. Учениците трябва да усвоят: нравствена норма, възможност: В съпоставка с 
 Очаквани резултати 1. Християнската нравствена норма: любов, 1 . Да коментират основния библейски изученото по 
 Разбира: – принципа на любовта като основен; опрощение, сюжет като въплъщение на цялостен история и 
 – същността на нравствената норма, – принципа на отговорността (нека, саможертва. модел на човешко поведение в името на философия да се 
 проповядвана от християнството, който е безгрешен, пръв хвърли камък); новата нравственост. затвърди 
 основана върху принципа на любовта; – принципа на опрощението; 2. Да коментират отделни евангелски представата за 
 – същността на християнството като – принципа на саможертвата. текстове, в които най-ясно са ролята на 
 надетническа, стремяща се към 2. Въздействието на християнството формулирани принципите на християнската 
 общовалидност религия, слагаща по този върху формирането на европейския християнската нравствена норма. култура за 
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 начин началото на идеята за общност на културен модел – принципът на 3. Да откриват влиянието на формирането на 
 всички хора и общочовешки морал. имитацио като императив за човешко християнската култура върху по-късното европейските 
  поведение;– принципа за поучението. развитие на европейската цивилизация. нравствени  
Ядро 2: Стандарт 1: На учениците трябва да се даде ценности. 
Литературни Притежава системни знания за строежа и Учениците трябва да усвоят: Словесност, възможност:  
компетент- функционирането на художествената 1. Човешката словесност мит, фолклор, 1. Да се запознаят с проявленията на  
ности творба, умее свободно да навлиза в – обща представа за развитието на литература, човешката словесност в различни  
 изучаваните произведения и си служи словесността; фолклорни литературни паметници.  
 непротиворечиво със специфична – ролята на словесността при жанрове, антична 2. Да осъзнаят разликите между писмено  
 литературоведска терминология. формиране на човешките общности и литература, епос, и устно слово и да се опитат да разберат  
 Очаквани резултати: култури; епопея, лирика, спецификите на изучените  
 – разбира същността на човешката – устно и писмено слово; трагедия, жанрове представители на устното слово именно  
 словесност и етапите на нейното развитие – типологична и хронологична на като устни, въпреки че ги използват във  
 мит – фолклор – литература; последователност в развитието на средновековната вид на писмени текстове.  
 – владее значението на понятията мит, отделните видове словесност. литература. 3. Да коментират начина на въздействие  
 сказание, песен, приказка и познава 2. Мит – сказание – песен – приказка на древните форми на словесността.  
 емблематични произведения на тези – основни характеристики на 4. Да се запознаят с начина на  
 жанрове; митологичната и фолклорната култура; разпространение и представяне на  
 – познава същността на жанра епопея, – синкретизмът на словесността и древните форми на словесността и да  
 – познава строежа и въздействието на неговото разпадане; коментират връзката между  
 античната лирика и драма (комедия и – сакрално и светско слово; комуникативна ситуация и въздействен  
 трагедия); – основни фолклорни жанрове и потенциал на произведенията.  
 – познава значението на понятията свързаността им с трудово-обредния  
 легенда, житие, похвално слово, цикъл на общността;  
 молитва, апокриф; – народен епос;  
 – познава особеностите на – сказание (сага);  
 средновековния роман. – приказка.  
  3. Строеж и функции на античната  
  словесност  
  – преход от фолклор към литература:  
  епопея;  
  – антична лирика  
  – антична драма: комедия и трагедия.  
  4. Строеж и функции на  
  средновековната литература  
  – понятието за средновековна  
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  литература;  
  – жанрове на средновековната  
  литература;  
  – легенда, житие, похвално слово,  
  молитва, апокриф;  
  – жанрове в литературата на  
  западноевропейското средновековие –  
  рицарски роман.  
 Стандарт 2:  
 Познава основните характеристики на Учениците трябва да усвоят: Митологична и На учениците трябва да се даде  
 отделните етапи а развитието на 1. Характер и особености на фолклорна възможност: В съпоставка с 
 европейския културен процес и митологичната и фолклорната култура. култура, 1. Да се запознаят с най-важните изученото по 
 словесност. 2. Характер и особеност на античната Античност, особености на митологичната и история и 
 Очаквани резултати култура и литература. Средновековие. фолклорната култура, Античността и философия да 
 – познава особеностите на митологичната 3. Характер и особености на Средновековието. затвърдят 
 и фолклорната култура; средновековната култура и литература. представите за 
 – познава особеностите на античната най-старите 
 култура и литература; от развитието на 
 – познава особеностите на европейската 
 средновековната култура и литература; цивилизация. 
 Стандарт 3:  
 Познава развитието на европейската Антична На учениците трябва да се даде  
 литературна история според заложеното в Учениците трябва да усвоят: литература, възможност: В съпоставка с 
 програмата за първо равнище учебно 1. Античен етап от развитието на епопея, антична 1 . Да се запознаят с основните проблеми изученото по 
 съдържание. европейската литература лирика, антична на античната и средновековната история да 
 Очаквани резултати: – преход от фолклор към литература, трагедия, литература и с основни произведения, затвърдят 
 – познава развитието на античната епопея – Омир – „Илиада“; средновековен включени в програмата. знанията си за 
 литература със следните автори и – развитие на древногръцката лирика. рицарски роман. историята на 
 произведения: Омир – „Илиада“, антична (автор по избор); античната и 
 лирика (автор по избор), Софокъл – „Едип – развитие на античната драма, връзка средновековната 
 цар“ и „Антигона“, Еврипид – „Електра“, между историята и теорията на драмата култура. 
 Евангелие от Матея, Евангелие от Йоан, (ролята на Есхил), Софокъл – „Едип цар“  
 – познава паметници на „Антигона“, Еврипид – „Електра“;  
 западноевропейската средновековна – развитие на християнската книжнина –    
 литература: средновековен рицарски Евангелие от Матея.  
 роман – Артуров цикъл.  
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  2. Средновековен етап от развитието на  
  европейската литература  
  – средновековен рицарски роман –  
  Артуров цикъл.  
 Стандарт 4: В съпоставка с 
 Познава развитието на българската Учениците трябва да усвоят: Средновековна На учениците трябва да се даде изученото по 
 литература като част от европейския 1. Характер и особености на литература, житие, възможност: история да 
 литературен процес и националната средновековната българска култура: апокриф. 1 . Да анализират и интерпретират затвърдят 
 обществена и културна история (според – средновековен характер на старата особеностите на средновековната знанията си за 
 програмата за учебно съдържание на българска литература, свързаност с книжнина. историята на 
 първо равнище). Очаквани резултати: традицията и практиката на българската 
 – познава особеностите на християнската църква; средновековна 
 средновековната българска литература – свързаност на старата българска култура. 
 като част от културата на европейското литература с пораждащото се  
 православно християнство; православие.  
 – познава автори и произведения, 2. Кирило-Методиева традиция  
 обединени в следните цикли: – Кирил и Методий – живот и дело; . 
 – Кирило-Методиева традиция – – Пространно житие на Кирил;  
 Пространно житие на Кирил, „Проглас към – „Проглас към евангелието“; Константин  
 евангелието“, Черноризец Храбър – „За Преславски – „Азбучна молитва“;  
 буквите“; – Черноризец Храбър – „За буквите“.  
 – Златен век – Йоан Екзарх – из 3. Културата на Златния век  
 „Шестоднев“; – Особености на духовното развитие в  
 – Богомилство – Презвитер Козма – България през Златния век;  
 против богомилите“; – Йоан Екзарх – из „Шестоднев“.  
 – Апокрифи – „Ходене на Богородица по 4. Идеи и култура на богомилството и  
 мъките“. борбата против него, „Идеи и вярвания  
  на богомилството“:  
  – Презвитер Козма – „Беседа против  
  богомилите“.  
  5. Апокрифна култура и литература;  
  характери особености на апокрифната  
  книжнина – „Ходене на Богородица по  
Ядро З:  мъките“.  
Социокултурна Стандарт 1:  
и литературна Ситуира изучавана литературна творба в Учениците трябва да усвоят:  
компетентност: породилата я културна система и я 1. Връзката между античната култура и Обществена  
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общуване с анализира в съответствие с присъщата £ проблемите на античните общества: хуманитарна   
художествена културна и художествена норма. – основни хуманитарни проблеми на проблематика и  
творба Очаквани резултати: античните цивилизации; въздействие на  
 – Разбира връзката между проблемите на – основни художествени сюжети и литературата;  
 античните и средновековните общества и проблеми на античната литература. особености на  
  2. Основни черти на античната  
 основните теми, третирани в литературата; художествена норма: художествената норма и на   
 – Владее основните черти на – характерни особености на епическото обществената  
 художествената норма, характерна за слово; функция на  
 античната и средновековната култура, и ги – особености на античната лирика; литературната  
 открива в анализираната творба; – структура и представяне на античната творба.  
 – Осъзнава връзката между проблемите драматургия.  
 на античното и средновековното общество 3. Главни хуманитарни проблеми на  
 и въздействения потенциал на античното общество и търсеното  
 анализираната творба; художествено въздействие:  
 – Разбира връзката между характерния – утвърждаване на етническите  
 художествен строеж на творбата и ценности и функциите на епопеята;  
 осъществяваното от нея въздействие. – утвърждаването на античния  
  индивидуален мироглед и  
  въздействието на лириката;  
  – проблемите на колективното благо във  
  връзката космос – общност – индивид и  
  въздействието на античната трагедия.  
  4. Характерни черти на художествения  
  строеж на творбата в античността и  
  главните особености на нейното  
  въздействие  
  – устната епическа традиция и  
  характерните за нея черти на поетиката;  
  – въздействен потенциал;  
  – връзката между себеизявата на  
  личността и поетиката на античната  
  лирика;  
  – основни черти на строежа на  
  старогръцката трагедия като средство за  
  осъществяване на нейния основен  
  въздействен принцип – катарзиса.  
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  5. Характерни особености на  
  средновековната книжнина и нейната  
  обществена функция и въздействие  
  – литургично-ритуален характер на  
  средновековната книжнина;  
  – основните схеми за постройка на  
  характерните за Средновековието  
  жанрове и обществената функция на  
  творбите.  
 Стандарт 2:  
 Извлича художествения смисъл на Учениците трябва да: Обществена На учениците трябва да се даде  
 конкретно литературно произведение във 1. Задълбочат уменията си за хуманитарна възможност:  
 връзка с неговото място в творчеството извършване на литературен анализ, като: проблематика и 1. Да откриват в проблематиката на  
 на писателя, в развитието на школата или – проблематизират откритите структурни въздействие на разглежданата творба характерните за  
 направлението и в общочовешки план. и тематични особености на творбата във литературата, епохата хуманитарни проблеми.  
 Очаквани резултати: връзка с основната хуманитарна особености на 2. Да анализират и коментират връзката  
 – извършва анализ на изучавана проблематика на епохата; художествената между художествения строеж и . 
 литературна творба; – свързват особеностите на творбата с норма и обществената функция на  
 – посочва връзката между открития характерните за епохата художествени и обществена разглежданото произведение.  
 художествен смисъл на творбата и естетически норми; функция на  
 основните хуманитарни проблеми в – отчитат влиянието на индивидуалния литературната  
 творчеството на автора и проблемите на стил. творба.  
 античното и средновековното общество;  
 – посочва трайните общочовешки  
 ценности, проблематизирани в творбата.  
 Стандарт 4: В съпоставка с 
 Открива и коментира връзката между Учениците трябва да усвоят: Идентификация, На учениците трябва да се даде изученото по 
 художествения смисъл на литературното 1. Принципите за идентифициране на катарзис, възможност: философия да 
 произведение и житейските проблеми, читателя с литературния герой и имитацио, масова – да откриват актуална проблематика в задълбочат 
 които стоят пред личността. спецификата на художественото култура. изучаваните творби на античната и познанията си 
 Очаквани резултати: въздействие като особен вид средновековната култура и да я върху 
 – открива в произведенията на античната естетически опит, подлагащ на проверка съпоставят с образци на съвременната хуманитарните 
 и средновековната литература онези общи хуманитарната култура на личността. култура; ценности и 
 хуманитарни принципи, които са валидни и 2. Приложението на катарзисния да дискутират по хуманитарни въпроси, проблемите пред 
 до днес независимо от промените в принцип в съвременната културна свързани с откритите е произведението личността. 
 историческото развитие на обществото: ситуация като един от възможните общи хуманитарни принципи.  
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 – формулира съществените хуманитарни типове художествена идентификация.   
 проблеми, стоящи пред съвременните 3. Приложението на принципа на   
 общества и индивиди и свързва тези имитацио в съвременната културна   
 проблеми с трайните хуманитарни ситуация и проблематизирането на този   
 ценности, открити в анализираните принцип във връзка с манипулативния   
 творби. характер на съвременната масова   
  култура.   
Ядро 4:    
Социокултурна и Стандарт 1:   
литературна Умее да се ориентира в комуникативната Учениците трябва да усвояват: Социокултурен На учениците трябва да се даде  
компетентност: ситуация (осъзнава ролята си на автор на 1. Параметри на ситуацията на контекст, възможност:  
създаване на изказването или текста; кой е общуване: функции на 1. Да анализират различни свои и чужди  
изказвания и предполагаемият възприемател; какво – участници в общуването; текста, смисъл и устни изказвания и писмени текстове с  
писмени текстове иска да каже; каква е връзката между – комуникативно намерение; прагматика на оглед на тяхната комуникативна  
 съдържанието на изказването и – връзка между предмета на изказването текста. структура.  
 очакваната ответна реакция; какво и потенциалното му въздействие;  2. Да създават изказвания и писмени  
 отношение заема спрямо други – различни връзки между изказването и  текстове след разработка на  
 изказвания по същата тема). други предходни и следходни изказвания  комуникативно-въздействена стратегия.  
 Очаквани резултати: на същата тема.  3. Да откриват в свои или чужди текстове  
 – владее описаните а стандарта  допуснатите грешки и да ги коментират.  
 комуникативни характеристики.   
 Стандарт З: Учениците трябва да усвоят: Аргументация, На учениците трябва да се даде  
 Композира изказването или текста с оглед 1. Стратегията и техниката за аргументативна възможност:  
 на ясното поставяне на тезата, привежда построяване на аргументативна верига. верига, 1. Да анализират строежа на аргу-  
 подходящи доказателства и 2. Различни видове композиционни доказателство, ментативната верига и да съставят своя  
 аргументация, умее да подреди схеми. пример, по зададена тема.  
 основните части на изказването си така, 3. Принципите за подбор на изразните композиция, 2. Да анализират различни компози-  
 че да постигне максимално въздействие средства. изразни средства. ционни схеми на типове изказвания и  
 върху своя възприемател, подбира най-  текстове, както и да създават свои след  
 подходящите езикови изразни средства.  построяване на аргументативната  
 Очаквани резултати:  верига.  
 – владее постройката на  3. Да анализират съотношението между  
 аргументативната верига;  задължитепност и изборност на изразните  
 – композира изказването по различни  средства.  
 начини с оглед максимално въздействие;   
 – ориентира се в ситуацията на   
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 задължителност и изборност на изразните   
 средства.   
 Стандарт 4:   
 Събира литературна информация от Учениците трябва да усвоят: Информация, На учениците трябва да се даде  
 различни източници и я организира във 1 . Основни източници на литературна сборник, възможност:  
 вид, подходящ за конкретната задача. информация монография, 1. Да търсят и намират специфична  
 Очаквани резултати: – традиционни: списания, сборници, енциклопедия, литературна информация по зададена  
 – знае къде да потърси необходимата му речници, енциклопедии, предговори и база данни. тема.  
 информация; бележки, литературнокритични  2. Да я организират съгласно с избран от  
 – може да я събере и организира по монографии.  тях или уточнен с учителя  
 различни принципи. – модерни: различните видове  класификационен принцип.  
  информационни бази данни в модерните   
  електронни средства за комуникация.   
  2. Принципи за организиране на   
  информацията:   
  – връзка между целта на изказването и   
  принципите, по които   
  информацията се подрежда и   
  организира;   
  – различни схеми на организация.   
 Стандарт 5:   
 Владее структурата на литературно- Учениците трябва да усвоят: Цитат, позоваване, На учениците трябва да се даде  
 интерпретативното съчинение и на есето с 1. Характеристика на есето с композиционен възможност:  
 хуманитарна проблематика и изпълнява хуманитарна проблематика и на модел, анализ, 1. Да анализират чужди есета и  
 специфичен литературен тест за проверка литературноинтерпретативното интерпретация. литературни интерпретации и да  
 на компетентност. съчинеше;  създават план за свои по зададена тема.  
 Очаквани резултати: – основните изисквания към есето и  2. Да анализират и интерпретират  
 – задълбочава знанията и развива уменията литературноинтепретативното  изучаваните в клас литературни  
 си за написване на есе и на литературно- съчинение;  произведения.  
 интерпретативно съчинение. – начините за цитиране и позоваване;  3. Да пишат есе и литературно-  
  – избор на композиционен модел;  интепретативно съчинение по избрана  
  – принципите за анализ и  от тях или зададена тема.  
  интерпретация.  4. Да анализират допуснатите грешки.  

 



Учебна програма по литература за IX клас – второ равнище 
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Ядра на учебно 
съдържание 
 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 
 

Очаквани резултати по теми 
 

Основни нови 
понятия 
(по теми)

Контекст и дейности (за цялото ядро 
и/или за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 
връзки

Ядро 1: Стандарт 1:
Социокултурни Коментира при анализ на литературна Учениците трябва да усвоят: Космос, общност, На учениците трябва да се даде В съпоставка с
компетентности творба възлови хуманитарни проблеми, 1. Връзката между космоса, общността и човек, възможност: изученото по
 породени от нарушаването на индивида универсална 1. Да се запознаят със съдържанието история и
 универсалната ценностна система. – човекът е положен в изначалния ред хуманитарна на изучаваните творби и да философия да
 Очаквани резултати на космоса и законите на неговите ценност. коментират възловите нравствени изгради
 Разбира и коментира: общности са също така значими, както и конфликти в тях, съотнасяйки ги с представа за
 – същността на възловите хуманитарни законите на космоса – всяко нарушение древната и днешната нравствена ненарушимостта

проблеми и тяхното поставяне в античната на родовите или обществените закони норма. на универсалната
 и средновековната култура; води до космическа катастрофа; 2. Да откриват трайното и непреходното ценностна
 – разбиването на универсалния световен – изобразеният в произведението в основните сюжети на древността. система.
 порядък при нарушаване на някоя от хуманитарен сблъсък има универсален 3. Да разсъждават по проблема за
 универсалните човешки дейности; характер независимо от конкретната влиянието на античните и
 – последствията от това нарушаване. историческа и културна ситуация, в средновековните нравствени норми

която се осъществява. върху по-късното развитие на
 Стандарт 2: европейското общество.
 Анализира проблемите, възникнали при Учениците трябва да усвоят: Трагически В съпоставка с 

сблъсъка между различни човешки 1. Различни общности – различни конфликт, добро и На учениците трябва да се даде изученото по
 общности, или проблемите, възникнали нравствени норми. грях, свещено и възможност: история и 
 при противопоставянето на човешката – противоречието между родова и профанно. 2.   Да коментират основните философия да 

общност с универсалните ценности. етническа общност – трагически сблъсък трагически сблъсъци в античната изгради представа
 Очаквани резултати („Антигона“); литература и противоречията на за вътрешната 
 Разбира: – противоречието между колективното вярата в средновековната противоречивост 
 – факта, че нравствените норми на благо (универсална ценност) и законите книжнина. на нравствените 
 различните човешки общности могат да си на родовата общност („Едип цар“). 2. Да откриват актуалността на норми. 
 противоречат до степен на 2. Противоречието между принципа за проблема за сблъсъка между
 непримиримост; всеобща любов между хората и различните нравствени норми в културни
 – че сблъсъкът между такива две интересите на отделните общности: и житейски ситуации от своя опит.
 нравствени норми може да доведе до – средновековната представа за добро и 

трагически сблъсъци; грях;
 
 

– че тези сблъсъци нямат лесно и – нравствените сблъсъци се проявяват    
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 непротиворечиво решение, а са израз на като сблъсъци между вярата и нейните
 вътрешната противоречивост в развитието ереси;
 на хуманитарната ценностна система. – трансцендентният характер на

универсалната хуманитарна ценност
 (божественият промисъл) и неговите
 профанизации.
Ядро 2: Стандарт 1:
Литературна Характеризира жанровата специфика и Учениците трябва да усвоят: Жанр, литературен
компетентност поетиката на изучените произведения. 1. Художественият жанр герой, персонажна На учениците трябва да се даде

Характеризира персонажната система с – комуникативна характеристика на система, възможност: 
 оглед на различните функции, жанра; поетически език, 3.   Да се запознаят с
 изпълнявани от героите в структурата на – жанрови особености на изобразения стихосложение. проявленията на жанровата
 текста. Обяснява ролята на свят; организация в литературата.
 художествения език за цялостното – структурни особености на жанра; 2. Да осъзнаят ролята на литературните
 художествено внушение. Разбира – специфичното „място в живота“ на жанрове от древността и
 особеностите на различните видове отделните жанрове. средновековието в анализ на изучавани *

стихосложение. 2. Персонажната система на творби. 
 Очаквани резултати: литературата: 3. Да коментират особеностите на

– разбира същността на литературния – принципи за класификация на персонажната система и принципите за
 жанр като специфична организация на литературните герои; идентификация между герои и
 комуникативния и смисловия свят на – функция на различните персонажни възприемател. 
 творбата; роли; 4. Да анализират проявленията на
 – познава характеристиката на изучените – идентификацията между автор, герой и поетическия език в изучаваните

литературни жанрове; читател като основа на художественото произведения. 
 – разграничава трагически от комедиен въздействие. 5. Да анализират стиховата организация
 герой; 3. Особености на художествения език: на изучаваните произведения.
 – познава особеностите на художествения – разграничаване между ежедневна и

език на изучените произведения и художествена реч;
 обяснява тяхната роля за постигане на – тропическа организация на

определен тип художествено въздействие; художествената реч;
 – познава основните метрически схеми на – „украсяване“ на художествената реч;
 древната литература. – функции на поетическия език за

осъществяване на цялостното
 художествено въздействие на творбата.
 4. Стихова организация на
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 художествената

реч
 – общи принципи на стихова

 организация;
 – видове стихосложение;
 – основни метрически схеми на
  древността.    

 Стандарт 2: Учениците трябва да усвоят: Античност,  В съпоставка с

 Познава основните характеристики на 1. Характер и особености на античната елинизъм, На учениците трябва да се даде изученото по
 изучените литературни култура и литература. Западно- възможност: история на
 направления/школи и техните върхови 2. Характер и особености на европейско 4.   Да се запознаят с най-важните изкуствата да се

художествени постижения. средновековната култура и литература. средновековие, особености на Античността и задълбочи
 Очаквани резултати: православно Средновековието. представата за
 – познава особеностите на културата и средновековие. културата на

литературата на древните цивилизации; Античността и
 – познава особеностите на Средновековието.
 средновековната култура и литература.     
ЯдроЗ: Стандарт 1: Учениците трябва да усвоят:    
Социокултурна и Характеризира жанровата специфика и 1. Нормативност на художествената Обществена
литературна поетиката на изучените произведения. практика през Античността хуманитарна На учениците трябва да се даде
компетентност: Характеризира персонажната система с – главни особености при художествената проблематика и ВЪЗМОЖНОСТ: 
общуване с оглед на различните функции, норма на епоса, лириката и драмата; въздействие на 5.   Да откриват в проблематиката
художествената изпълнявани от героите в структурата на – поява и развитие на понятието ТЕХNЕ литературата, на разглежданата творба
творба текста. Обяснява ролята на (занаят, изкуство) през Античността и особености на характерната за епохата

художествения език за цялостното връзката му с появата и утвърждаването художествената художествена норма.
 художествено внушение. Разбира на писмената литературна култура по норма и 6.   Да анализират и коментират
 особеностите на различните видове времето на елинизма; обществена връзката между художествения
 стихосложение. – първите „Поетики“. функция на строеж и обществената
 Очаквани резултати: 2. Основни пораждащи стратегии в литературната функция на разглежданото
 – разбира същността на литературния изграждането на творбата през творба. произведение. 
 жанр като специфична организация на Античността:
 комуникативния и смисловия свят на – особености на епическото    
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 творбата; повествование и характерните му
 – познава характеристиката на изучените похвати;
 литературни жанрове; – различни видове лирика и нейният

– разграничава трагически от комедиен художествен строеж;
 герой; – изграждането на драматургичната
 – познава особеностите на художествения творба и нейните основни етапи и

език на изучените произведения и въздействени стратегии.
 обяснява тяхната роля за постигане на 3. Характерни особености на
 определен тип художествено въздействие; средновековната книжнина и нейната
 – познава основните метрически схеми на обществена функция и въздействие:
 древната литература. – средновековният книжовен канон и
 характерните схеми за постройка на
 творбата;
 – понятие за жанровата система на

средновековната литература – основни
 принципи на класификация и прагматика
  на художествената комуникация.    

 Стандарт 2:     

 Анализира художествена творба от гледна Учениците трябва да усвоят:
точка на различни интерпретаторски 1. Съществуват различни начини за Анализ,

 подходи. Коментира художествено интерпретиране на художествена интерпретация, На учениците трябва да се даде
 произведение с оглед на спецификата на творба: интерпретаторски възможност: 
 идейно-художествената му проблематика – интерпретацията зависи от това какво подход, школа в 7.   Да се запознаят с принципите

(водещи хуманитарни идеи, основни се анализира – структурата, литературо- на различни интерпретаторски
 конфликти и техния ценностен смисъл, съдържателната страна на творбата, знанието. подходи и с някои образци от
 персонажите и тяхната роля при обществената £ роля, начините за тях. 
 формиране на цялото художествено въздействие; 8.   Да анализират и коментират
 внушение на творбата, главните – интерпретацията е свързана с връзката между художествения
 компоненти в структурата на творбата). гледната точка на тълкувателя, строеж и обществената
 Очаквани резултати: обикновено тя е свързана с определена функция на разглежданото
 – извършва анализ на изучавана мирогледна и научна позиция (школа в произведение. 
 литературна творба съгласно заложените литературознанието).
 в стандарта изисквания. 2. Основни обекти за анализ и    
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 тълкуване:
 – връзката между хуманитарен проблем
 и художествен конфликт;
 – функция на героите и тяхната връзка с
 въздействието върху възприемателя
 (начини за идентификация);

– особености на строежа – отношение
 между сюжет и фабула, характерен

художествен език, стихосложение и пр.
 Стандарт 4:

Използва литературнокритически Учениците трябва да усвоят: Способността за
 текстове и заема позиция спрямо 1. Работа с текстове, съдържащи анализ Литературна На учениците трябва да се даде критично четене,

изразените в тях идеи. и интерпретация на художествената критика, анализ и възможност: позоваване и
 Очаквани резултати: литература; интерпретация, 9.   Да се запознаят с най- цитиране на
 – показва осъзната необходимост от – съществуването на литературно- цитат от научен представителните текстове на научни текстове е
 работа с литературнокритически критическа традиция се обуславя от текст, позоваване. литературнокритическата от съществено

текстове; факта, че художественото изказване е традиция, интерпретираща значение за
 – умее да ги чете, разбирайки гледната условно както в съдържателен, така и в античната и средновековната работата по всички

точка на автора и следейки логиката на комуникативен план, следователно може литература; останали
 неговите аргументи; да формира множество смислови 10. Да подлагат на дискусия предмети.

– осъзнава, че както гледната точка, така и внушения и въздействия; изказаните от автора на
 аргументацията, изразяват само една – литературнокритическият текст трябва литературнокритическия текст
 възможна позиция спрямо творбата; да се чете само като едно възможно мнения; 
 – при несъвпадение с изразените от мнение, независимо колко убедително 11. Да формулират собствени
 автора мнения аргументира изглежда написаното от автора – мнения, облягайки се върху
 възраженията си, като представя неговото мнение не е истина от няколко прочетени

тълкуване, което според него отразява по- последна инстанция; литературнокритически
адекватно смисъла и въздействието на – позоваването на литературно- източници, със заемане на

 интерпретирания текст или проблем. критически анализ трябва да става само позиция спрямо предходните
тогава, когато може да се заеме някаква гледни точки. 
позиция спрямо изказаното от автора

 (включително съгласие и подкрепа).
 Безразборното цитиране и
 парафразиране на чужди мисли не е
 добър атестат за способността да се
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 разбират художествени творби.
 Стандарт 4:
Ядро 4: Събира, анализира и съпоставя Учениците трябва да усвоят: Информация, Уменията за
Социокултурна и литературна информация от различни 1. Основни източници на литературна сборник, На учениците трябва да се даде събиране и
литературна източници (научни съчинения, критически информация монография, възможност: систематизиране
компетентност: статии, речници и енциклопедии, – традиционни: списания, сборници, енциклопедия, 1. Да се запознаят с различни видове на информация
създаване на библиографски справочници и пр.), като я речници, енциклопедии, предговори и база данни, информационни източници и с имат важно
изказвания и организира във вид, подходящ за бележки, литературнокритични конспект, принципите за тяхното използване; значение за
писмени текстове конкретната задача. монографии. картотека. 2. Да събират информация в работата по всички
 Очаквани резултати: – модерни: различните видове съответствие с целите на своята работа; останали
 – умее да търси и намира специфична информационни бази данни в 3. Да си водят записки, конспекти и предмети.

литературна информация; електронните средства за комуникация. картотеки; 
 – познава спецификата на всеки отделен 2. Специфика на различните 4. Да организират събраната
 вид съчинение и прави разлика между тях информационни източници: информация според нуждите на своето
 и с оглед достоверността и обективността – научни съчинения; изложение. 
 на информацията; – литературна критика;

– знае къде да намери нужната му – речници и енциклопедии;
 информация – библиотеки, електронни – библиографски справочници.
 средства за информация и пр.; 3. Работа с различните източници:

– умее да конспектира правилно с оглед – организация на материала в научната
на целите, заради които събира монография, сборник, изследване;

 информация; – организация на енциклопедичните и
 – организира информацията по различни справочните издания.
 признаци, така че лесно да си служи с нея. 4. Принципи за организиране на
 информацията:
 – връзка между целта на изказването,

неговата тема и начина, по който
 информацията се подрежда и
 организира;
 – водене на записки и конспект,

съставяне на картотека;
– организация на информацията по

 тематичен принцип, по библиографски
 принцип, според хода на изложението,
  за което ще се използва, и т. н.    
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Ядра на учебното
съдържание 
 

Очаквам резултати на 
ниво учебна програма 

Очаквани резултати по теми 
 

Основни нови
понятия 
(по теми)

Контекст и дейности
(за цялото ядро и/или за цялата 
програма) 

Възможности за
междупредметни 
връзки

Ядро 1: Стандарт 1: Използва Учениците трябва да усвоят: комуникативен акт На учениците трябва да се даде Знанията и
Социокултурна уместно в ролята си на Тема 1: Сфера на научното общуване. възможност: уменията по
компетентност говорещ различни езикови Функции на текста в научното общуване: отношението: автор– •    да участват в литературни прояви български език,
 регистри, характерни за •    специфични характеристики на творба–читател (срещи, конкурси и др.) в страната свързани с научния
 социокултурните сфери. научното общуване; и извън страната; текст, способстват
 •    Разбира ролята на •    функции на текста съобразно с целта четенето на •    да се запознаят с образци на възприемането на
 художествената на общуване – текст с цел художествената европейската литературна урочните текстове

литература за информиране и аргументативен творба като класика; по останалите
 европейската текст от статиен тип; комуникативен акт •    да ползват различни източници на учебни дисциплини.
 културна •    разсъждението, описанието и информация за европейското

идентичност. повествованието в текст по научен културно развитие;
 •    Познава спецификата проблем с оглед на спецификата на
 на четенето и съответните науки и на

интерпретирането на комуникативните цели.
 художествените Тема 2: Общуване в сферата на
 творби като изкуствата. Творбите на художествената

комуникация (като литература:
 комуникативен акт). •    специфичното в отношението автор– Знанията и

•    Служи си с текстове, творба–читател в комуникативния уменията по
 тематично акт; български език,
 ориентирани към •    съобразяване със социокултурния свързани със
 европейското контекст на възникване на творбата сферата на
 културно и и социокултурния контекст в изкуствата, са
 литературно момента на нейното четене. основни за
 развитие. Тема 3: Функции на научния текст и на осмислянето на
 •    Обвързва знанията художествения текст: художествената
 си за поетиката на •    специфика на познанието за света в   комуникация като
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 различните научния и в художествения текст; предмет на
 европейски •    специфика на въздействието на обучението по

литературни школи с научите и на художествените литература и на
 характерното за тях текстове върху интелекта, учебните
 езиково изграждане емоциите, въображението и дисциплини по
 на творбите. нравствеността на адресата. другите изкуства.
 Тема 4: Повествованието, описанието и
 разсъждението в научните и в
 художествените текстове.

•    повествованието, описанието и
повествованието в научния текст с

 оглед на спецификата на
 различните науки;
 •    повествованието, описанието и
 разсъждението в художествения

текст.
 Тема 5: Литературнокритическият текст –
 посредник между читател и творба
Ядро 2: Стандарт 1: Отчита Тема 1: Задължителност и избор на
Езикова задължителността и езикови средства в научен текст Знанията и
компетентност възможностите за избор •    понятийният апарат в съответната •    да ползват специализирани уменията по
 по отношение на наука като инструментариум в тематични речници, свързани с български език,
 употребата на езикови научна статия; международна хуманитаристиката; свързани с

средства. •    употреба на термините в културна лексика термините за
 •    Свързва проблема за съответствие с родово-видовите базисни понятия от

задължителността и отношения между понятията, които хуманитарните
 свободата в те означават (хипоними и науки, обслужват
 употребите на хипероними). всички предмети от
 езиковите средства Тема 2: Термини за базисни понятия от хипоними и хуманитарния
 със специфичните хуманитарните науки, описващи хипероними  цикъл.
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 функции на научния и културното и литературното развитие.
 на художествения •    умения за адекватно използване на 
 текст. термините за базисни понятия при
 •    Служи си характеризирането на различните

непротиворечиво с епохи.
 езиковедска и Тема 3: Задължителност и избор на

литературоведска езикови средства в художествения текст
 терминология. Тема 4: Задължителност и избор на
 езикови средства в
  литературнокритически текстове    
Ядро З: Стандарт 1: Изгражда Тема 1: Публично изказване по Знанията и

цялостно изказване, като литературен проблем: уменията по
Социокултурна и се придържа към темата •    умение за формулиране на тема; •    да участват в организирани от тях български език,
езикова •    Умее да изгради •    умение за привличане на публични изяви с изказвания с цел насочени към
компетентност в смислово и илюстративен материал по темата; информиране; публичните изяви
устното общуване структурно- •    умения за композиране на текст с на учениците,
 композиционно цел информиране. обслужват
 оформено изказване Тема 2: Публично изказване по научен работата по всички
 по литературен проблем: учебни дисциплини
 проблем. •    умение за поставяне на темата и от хуманитарния

придържане към темата; цикъл.
 Стандарт 2: Участва в •    умение за формулиране на
 дискусия или дебат – становище;
 самостоятелно или в •    умение за привличане и
 екип, като проявява подреждане на аргументите;
 толерантност към другите •    умение за композиране на
 участници. изказването.    
 Стандарт 5: Спазва Тема 3: Участие в дебати    
 нормите на книжовния •    умение за придържане към темата;    
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изговор при свои 
публични изказвания. 
•    Използва 
интонацията, 
логическото 
ударение, паузите, 
жеста, мимиката и 
позата с реторична 
цел. 

•    умение за формулиране на тези и 
антитези; 
•    умение за подбор на аргументи и 
контрааргументи; 
•    умения за резюмиране на вече 
казаното в хода на дебатите. • 
Тема 4: "Езикът" на тялото в реториката 
 

дебати 

теза – антитеза 
аргумент – 
контрааргумент 
 

•    да организират дебати и да 
участват в тях; 
 

 
 

Знанията и
уменията по 
български език 
обслужват 
работата по 
литература, 
философия и в 
областта на 
гражданското

Ядро 4: 
Социокултурна и 
езикова 
компетентност в 
писменото 
общуване 
 

Стандарт 1: Използва 
различни информационни 
източници. 
Стандарт 2: Създава 
собствени текстове. 
•    Създава собствен 
аргументативен текст в 
жанра на статията и 
есето. 
•    Прилага 
разсъждението, 
описанието и 
повествованието с оглед 
на комуникативната 
задача. 
•    Спазва правописните 
и пунктуационните норми; 
оформя графично 
текстовете си. 

Тема 1: Извличане на съществена 
информация от текстове: 
•    умение да прави тематично 
смислово членене на текст; 
•    умение да конспектира. 
Тема 2: Езикови средства за изграждане 
на аргументативна верига. 
 

аргументативна 
верига 
 

•    да участват в литературни прояви 
със свои текстове 
(интепретативни или творчески); 
•    да участват в конкурси, 
олимпиади, радио- и 
телевизионни предавания със 
свои разработки. 
 

образование при 
създаване на 
аргументативни 
текстове. 
 

 



Учебна програма по български език за Х клас – второ равнище 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

Ядра на учебното Очаквани резултати на Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и дейности Възможности за 
съдържание ниво учебна програма  понятия (за цялото ядро и/или за междупредметни връзки 
  (по теми) цялата програма) 
Ядро 1: Стандарт 2: Учениците трябва да усвоят:  На учениците трябва да се Знанията и уменията, 
Социокултурни Ориентира се в Тема 1: Идеята за българския език през  даде възможност: придобити в обучението по 
компетентности съдържанието на Възраждането:  •    Да наблюдават и български език, подпомагат 
 юридически текстове, •    знания за връзката език – етнос –   коментират различия в обучението по литература 
 справочници, правилници. нация; тематика езиковите употреби в текстове, и обучението по 
 •    Може да намира •    знания за първите научни  представителни за философия, както и по 
 информация, свързана с произведения през Възраждането,  съответните епохи в интердисциплинарния блок 
 историята на описващи системата на българския  съпоставителен план; Гражданско образование. 
 европейската култура, от език.  •    Да получат визуална  
 справочници – Тема 2: Отношението към езика в  представа за книги, учебници,  
 енциклопедични и развитието на европейската култура: вестници и списания на
 тематично ориентирани. поглед към езиковите употреби в  Българското възраждане чрез  
  текстовете на ренесансовата,  посещения в библиотеки,  
  класицистичната, просвещенската,  музеи и/или чрез запознаване  
  романтическата, реалистичната  с фототипните им издания.  
  литература.    

 Стандарт 4: Учениците трябва да усвоят. езиково семейство На учениците трябва да се Знанията и уменията, 
Ядро 2: Има основни знания за Тема 1: Българският език в  даде възможност: придобити в обучението по 
Езикови 
компетентности 

мястото на българския 
 

индоевропейското езиково семейство: 
 

индоевропейско езиково 
семейство 

•    да използват според 
 

български език, се 
обвързват със знанията по 

 език в индоевропейското  
езиково семейство. 

•    знания за аналитизма и синтетизма 
в езика; 

 
 

потребностите си 
информационни текстове; 

българска история 
и 

 •    Разпознава •    знания за специфичното място на аналитизъми •    да ползват история на европейската 

 лексиката българския език сред славянските синтетизъм на езика специализирани двуезични култура, по философия и с 
 с общ произход в езиците езици и сред съвременните  речници; уменията по съответния 
 от индоевропейското езиково западноевропейски езици.  •    да коментират различни чужд език, който ученикът 
 семейство (в български Тема 2: Ролята на българския език и на  преводи на една и съща изучава. 
 език и в изучавания чужд българската книжовност през  творба от европейската  
 език). Средновековието на Балканите и в  класика.  
 •    Може да открие Източна Европа:    
 близост и различие между •    Кирило-Методиевото дело и    
 български език и християнството в контекста на    
 
 

изучавания чужд език. 
 

културното развитие на Европа. 
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Стандарт 1: Може да 
направи превод от чужд 
език, като се съобразява 
със съчетаемостта на 
думите в двата езика. 
•    Прави опити за 
превод на кратка 
художествена творба или 
на откъс от художествена 
творба от съвременната 
литература на изучавания 
чужд език. 

Тема 3: Задължителност и свобода в 
езиковите употреби при превод: 
•    умения за превод на кратък 
художествен текст от съвременната 
проза на съответния изучаван от 
ученика чужд език; 
•    превод на идиоматични изрази и 
фразеологични словосъчетания. 
 

 
 

 
 

 
 

Стандарт 1: 
Избира различни 

Знанията и уменията по 
български език позволяват 
да се усъвършенстват 
уменията за публична 
изява, свързани с учебни 
дисциплини от 
хуманитарния цикъл и 
преди всичко с 
философията и 
гражданското образование. 

Ядро З: 
Социокултурна и 
езикова 
компетентност в 
устното общуване 
 

реторични стратегии на 
общуване с оглед на 
цели, аудитория и тип 
комуникативна ситуация 
•    Познава някои 
реторични похвати за 
убеждаване с оглед на 
различни типове 
комуникативни ситуации 
и избира своя стратегия 
с оглед на конкретна 
комуникативна 
ситуация. 
 

Учениците трябва да усвоят: 
Тема 1: Реториката като практика на 
убеждаването: 
•    знания и умения за прилагането на 
някои аргументативни техники; 
•    знания и умения, свързани с 
произнасянето на тържествено 
слово (реч) с оглед на интонацията 
и нейните компоненти: темп, ритъм, 
мелодика, пауза, логическо 
ударение. 
 

тържествено слово 
темп, ритъм, 
мелодика 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
•    да прилагат знанията и 
уменията си по реторика в 
свои публични изяви; 
•    според интересите си да 
се запознаят с някои 
класически образци на 
реторическото 
майсторство. 
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Ядро 4: Стандарт 1: Учениците трябва да усвоят: база данни На учениците трябва да се Уменията за събиране и 
 Практически владее някои Тема 1: Основни източници на  даде възможност: систематизиране на 
Социокултурна и литературнокритически информация за литературата и за езика:  •    да се запознаят с информация обслужват 
езикова жанрове (Виж ДОИ за •    умения да ползват традиционни  различни видове работата го всички учебни 
компетентност в учебно съдържание по източници на информация: списания,  информационни дисциплини. 
писменото литература). сборници, речници, енциклопедии, източници и с принципите
общуване •    Събира, предговори и бележки към книги,  на тяхното използване;  
 анализира и съпоставя литературнокритически монографии;  •    да събират информация в  
 литературна информация •    умения да ползват модерни  съответствие с целите на  
 от различни източници. източници на информация, различните своята работа; 
  видове информационни бази данни и  •    да водят записки,  
  информация от електронни средства за  конспекти и картотеки;  
  информация;  •    да организират събраната  
 •    умения да намират информация информация в 
  чрез азбучни и тематични показалци азбучен показалец продуциране на собствен  
 към използваните информационни текст.
  източници. тематичен   
  Тема 2: Принципи за организиране на показалец   
 извлечената от различни
  информационни източници информация:    
 •    умения за подчиняване на
  информацията на комуникативната    
 задача и на темата на текста, в който
  ще бъде използвана;    
  •    умения за водене на записки,    
  конспект, картотека;    
 •    умения за организация на
  информацията по тематичен принцип,    
  по библиографски принцип и според    
 хода на изложението, за което ще се
  използва; тематичен принцип   
  •    умения за нормативно оформяне на    
  бележки към текста, представящи библиографски   
 
 

 информация за ползваните източници. 
 

принцип   

 
 
 



 
Учебна програма по литература за Х клас – първо равнище 

Колона 1 
 

Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

Ядра на учебно 
съдържание 
 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

Очаквам резултати по теми 
 

Основи нови 
понятия 
(по теми)

Контекст и дейности (за цялото ядро 
и/или за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 
връзки

Ядро 1: Стандарт 3:     
Социокултурни Разбира ролята на Ренесанса за Учениците трябва да усвоят: хуманизъм, На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
компетентности формиране на ориентирана към 1. Връзката между човека и света морална възможност: изученото по 
 индивидуалните ценности на личността – човекът е положен в центъра на света, преценка, 1. Да коментират възловите нравствени история и
 хуманитарна система. той има възможност да се развие или по отговорности конфликти в изучаваните творби, философия да се 
 Очаквани резултати: посока към Бога, или към животното, търпимост откривайки в ренесансовата нравствена изгради една 
 Разбира: изборът е негов;  норма зараждането на съвременното цялостна 
 – приноса на ренесансовите мислители и – тази средищност на човешкото битие  възприемане на света. представа за 
 писатели за развиването на ценностен предопределя двата основни принципа  2. Да откриват особеностите на нравствените 
 мироглед, който поставя отговорностите на ренесансовия хуманизъм –  художественото въздействие на норми на 

ренесансовата  на личността към себе си и света в отговорност и търпимост.  ренесансовата литература като 

 центъра на творението; 2. Приносът на ренесансовата  литература на свободния размисъл и култура и 
 – приноса на ренесансовата литература литература за оформяне на нов  преценка. отношението £ към 
 за оформяне на нов модел за въздействен модел на изкуството.  3. Да разсъждават по проблема за развитието на 
 литературно въздействие, почиващ на – на мястото на подражанието и  влиянието на ренесансовата култура европейската 
 принципа на размисъла и преоценката на директната поука идват размисълът и  върху по-късното развитие на евро- култура и 
 
 

утвърдените стойности. 
 

способността за преценка; 
– читателят се идентифицира с героя по 

 
 

пейското общество. 
 

духовност. 
 

 принципа на симпатията, т.е. може да
  открие добрите и лошите му страни;    
 – моралната оценка не е задължителна,
  а свободна.    

 Стандарт 4:     

 Осъзнава спецификата на хуманитарните Учениците трябва да усвоят:    
 проблеми на обществата от Новото 1. Класицизмът – модел за отговорност, На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
 време. йерархизация на обществото и кодекс за дълг, цивилизация възможност: изученото по 
 Очаквани резултати: човешко поведение: и просвещение, 1. Да коментират хуманитарните история и 

 Разбира: – проблемът за отговорността на човека свобода, социален проблеми в изучаваните произведения и философия да се 
 – същността на нравствената към владетеля и държавата; анализ, принципите за тяхното разрешаване, затвърдят 
 проблематика, разработвана от – нравственият кодекс на класицизма – универсална предложени от автора. представите за 
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 класицизма – проблема за дълга; неотменимият дълг. хуманитарна 2. Да съпоставят различните културни ролята на 
 – появата и развитието на идеите на 2. Просвещението – модел за ценност. модели и да откриват вътрешното европейския 
 Просвещението за всеобщото възпитание изграждането на човека чрез развитие  развитие на хуманитарната културен развой, за 
 като средство за реформиране на света; на собствените възможности:  проблематика. формирането на 
 – нравствените дилеми на Романтизма, – човекът като обект и субект на  3. Да откриват влиянието на различните съвременните 
 свързани с желанието на човека да се възпитание и развитие; културни модели върху състоянието на нравствени
 освободи от оковите на ограничаващите – формиране на идеята за  човешката общност днес. ценности. 
 го условности; задължителната цивилизованост и
 – идеята на социалния реализъм за образованост като средство за    
 проникване в истината за човека чрез съхранение на живота.
 анализ на неговите общности и тяхната 3. Романтическият порив към свобода на    
 история; чувството и действието:    
 – порива на модернизма да открие – премахване оковите на    
 универсалните хуманитарни ценности. предразсъдъците;
  – единство на доброто и злото у човека;    
 – поривът към осмисляне на
  индивидуалното битие.    
  4. Общественият анализ на социалния    
 реализъм – универсално средство за
.  разбиране на човека.    
  5. Търсенията на модерната душа    

Ядро 2: Стандарт 1:     

Литературни Притежава системни знания за строежа и Учениците трябва да усвоят:    
компетентности функционирането на художествената 1 . Връзката между социокултурния облик Поетика На учениците трябва да се даде  
 творба, умее свободно да навлиза в на литературното направление и (художествен възможност:  

 
 

изучаваните произведения и си служи 
непротиворечиво със специфична 

неговата поетика: 
– връзката между строеж и въздействие; 

език), жанрова 
система, 

1 . Да се запознаят с развитието на 
жанровата система на литературата в 

 
 

 литературоведска терминология. – ролята на художествения строеж за направление, анализа на изучаваните творби.  
 Очаквани резултати: оформяне облика на литературното школа. 2. Да анализират връзката между  

направление и школа 
 

– разбира промените, настъпващи в 
строежа на литературната творба и – художествените манифести и поетики. 

 
 

художествен строеж и характерното за 
направлението или школата

 
 

 
 

нейното функциониране със смяната на 
литературните направления; 

2. Развитие на жанровата система в 
литературата: 
 

 
 

художествено въздействие. 
3. Да проследят логиката  в развитието 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Колона 1 
 

Колона 2 
 

Колона 3 
 

Колона 4 
 

Колона 5 
 

Колона 6 
 

 – познава строежа и въздействието на – ролята на жанра в литературата от  на художествените езици според  
 ренесансовата лирика, драма и роман; Новото време;  характерните за всяко литературно  
 – познава процеса на развитие на литера- – поява и развитие на жанровете на  направление манифести, програми и  
 турните жанрове; модерните литератури и тяхната връзка поетики. 
 – познава особеностите на художествения с основните художествени задачи на    

направлението.  език, характерен за отделните    

 направления. 3. Художественият език на    
  ренесансовата и следренесансовата    
  литература:    
  – основна характеристика на    
 
 

 
 

направленията и школите; 
– поетиката на Ренесанса; 

 
 

 
 

 
 

  – нормативната поетика на класицизма;    
  – романтическият бунт на художествения    
 език;
  – поетика на реалистичната литература    
  от ХІХ в.;    
  – езиците на модерността.    
. Стандарт 2:     
 Познава основните характеристики на Учениците трябва да усвоят: Ренесанс, На учениците трябва да се даде  
 отделните етапи в развитието на 1. Характер и особеност на класицизъм, възможност:  
 
 

европейския културен процес и 
словесност. Очаквани резултати: 

ренесансовата култура и литература. 
2. Характер и особености на 

Просвещение, 
романтизъм, 

1. Да се запознаят с най-важните 
особености на ренесансовата, 

 
 

 – Познава особеностите на ренесансовата класицизма. реализъм, класицистичната, просвещенската,  
 култура и литература; 3. Характер и особености на натурална школа, романтическата, реалистичната и
 
 

– Познава особеностите на 
класицистичната култура и литература; 

Просвещението. 
4. Характер и особености на културата и

модернизъм, 
декадентство,

модернистичната култура и литература. 
 

 
 

 – познава особеностите на литература на романтизма. символизъм.
 Просвещението като начален етап в 5. Характер и особености на    
 развитието на модерната култура и реалистичната литература от XIX в.    
 литература; 6. Разностранните проявления на    
 – познава културата и литературата на модернизма (общи черти и особености    
 Романтизма; на отделните литературни школи).    
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Учениците трябва да усвоят: 
 
 
1. Ренесанса – първата крачка към 
модерната европейска литература. 

 
 
 
 
новела, 
ренесансова 
драма,  
ренесансов 
роман, 
класицистична 
литература 

– познава особеностите на реалистичния 
тип литература от XIX в.; 
– познава различните културни и 
литературни проявления на модерността. 
 
Стандарт 3: 
Познава развитието на европейската 
литературна история според заложеното 
в програмата за първо равнище учебно 
съдържание. 
 
Очаквани резултати: 
 
– познава развитието на европейската 
литература със следните автори и 
произведения: Бокачо – „Декамерон“, 

Сервантес – „Дон Кихот“, Шекспир – 
„Хамлет“, Молиер – „Тартюф“, Д. Дефо – 
„Робинзон Крузо“, Ал. Дома – „Граф Монте 
Кристо“, Балзак – „Дядо Горио“, или Стендал 
– „Червено и черно“, Пушкин – лирика, Гогол – 
„Шинел“, Мопасан – „Бел ами“, Верлен или 
Рембо – лирика. 
 
 
Стандарт 4: 
Познава развитието на българската  
литература като част от европейския 
литературен процес и националната 
обществена и културна история (според 
програмата за учебно съдържание на 
първо равнище). 
Очаквани резултати: 
– познава особеностите на българската 

 
 

възрожденска литература като етап от 

– ренесансовата новела и модерното 
художествено слово; 
– ренесансовата драма и проблемите на 
новия човек; 
– ренесансовия роман като универсален 
художествен език на новото време. 
2. Класицизмът като дисциплиниране на 
човешкия дух. 
3. Векът на просвещението. 
4. Романтизмът. 
5. Реализмът на XIX в. 
6. Модернизмът и художествените езици 
на Новото време. 
 
Учениците трябва да усвоят: 
 
1. Характер и особености на българската 
възрожденска култура и литература 
– основни ценности, сюжети, мотиви и 
герои. 
2. Делото на Паисий Хилендарски 
– Паисий Хилендарски – живот и дело; 
– „История славянобългарска“ –  
 

просвещенска 
литература, 
романтизъм, 
модернизъм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възрожденска 
литература, 
повест, поема, 
комедия. 
 

 
 
 
 
На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните проблеми 
в развитието на европейската 
литература и с основни произведения, 
включени в програмата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират и интерпретират 
особеностите на възрожденската 
литература. 
 

 
 
 
 
В съпоставка с 
изученото по 
история да 
затвърдят 
знанията си за 
историята на 
модерната 
европейска 
култура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В съпоставка с 
изученото по 
история да 
затвърдят 
знанията си за 
историята на 
българската 
възрожденска 
култура. 
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 общия европейски процес за национално основополагащ национален мит.    
 осъзнаване; 3. П. Р. Славейков като всеобхватна
 – познава основни автори и произведения възрожденска културна фигура.    
 на българската възрожденска литература, – Културното и литературното дело на    
 а именно: Паисий Хилендарски – „История П. Р.Славейков;    
 славянобългарска“, П. Р. Славейков –  – „Изворът на белоногата“ като израз на    
 „Изворът на белоногата“, Любен устойчивото национално самосъзнание.
 Каравелов – „Българи от старо време“, 4. Любен Каравелов и новите идеи на    
 Добри Войников – „Криворазбраната Българското възраждане.    
 цивилизация“. – Каравелов – централна фигура на
  българското възрожденско общество и    
 култура.
  – „Българи от старо време“.    
  5. Обратната страна на европеизацията    
 – Д. Войников и „Криворазбраната
 
 

 
 

цивилизация“. 
 

 
 

 
 

 
 

Ядро З: 
 

Стандарт 1: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Социокултурна и Ситуира изучавана литературна творба в Учениците трябва да усвоят: Обществена На учениците трябва да се даде  
литературна породилата я културна система и я 1. Връзката между литературата и хуманитарна възможност:  
компетентност; анализира в съответствие с присъщата £ проблемите на Новото време; проблематика и 1 . Да откриват в проблематиката на  
общуване с културна и художествена норма. – основни хуманитарни проблеми на въздействие на разглежданата творба характерните за  
художествената Очаквани резултати: човека от Новото време; литературата, епохата хуманитарни проблеми.
творба – Разбира връзката между проблемите на – основни сюжети и проблеми. особености на 2. Да анализират и коментират връзката  
 ренесансовото и модерните общества и 2. Основни черти на ренесансовата и художествената между художествения строеж и  
 основните проблеми, третирани в следренесансовата художествена норма норма и обществената функция на  
 литературата; и връзката £ с художественото обществена разглежданото произведение.  

 – Владее основните черти на въздействие. функция на   
 художествената норма, характерна за 3. Главни хуманитарни проблеми на литературната   
 отделните направления и школи, и ги обществата от Новото време и творба.   
 открива в анализираната творба; търсенето на художествено    
 – Осъзнава връзката между проблемите въздействие:    
 на ренесансовото и модерното общество – утвърждаване ценността на    
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 и въздействения потенциал на еманципираната личност и задачите на    
 анализираната творба; литературата;    
 – Осъзнава връзката между характерния – утвърждаването на абсолютисткия ред    
 художествен строеж на творбата и и йерархия и въздействената стратегия
 осъществяваното от нея въздействие. на литературата;    
 – идеята за господството на разума и
  цивилизацията и въздействените    
  стратегии на просвещенската    
 литература;
  – романтаческият порив към свобода на    
 личността и романтическото
  художествено въздействие;    
 – историзиране на хуманитарната
  проблематика в реалистичната    
  литература;    
  – атомизираният човек и търсенията на    
 модернизма.
  4. Националната идея и ролята на    
  българската възрожденска литература.    
 5. Характерни черти на художествения
  строеж на творбата и особеностите на    
  нейното въздействие:    
  – опосредстващото влияние на    
 писмеността и книгопечатането за
  утвърждаване на нов тип художествено    
  въздействие;    
 – различните художествени стратегии и
  техният въздействен потенциал.    

 Стандарт 2:     

 Извлича художествения смисъл на Учениците трябва да: Обществена На учениците трябва да се даде  
 конкретно литературно произведение във 1. Задълбочат уменията си за хуманитарна възможност:  
 връзка с неговото място в творчеството извършване на литературен анализ, проблематика и 1 . Да откриват в проблематиката на  
 
 

на писателя в развитието на школата или 
 

като: 
 

въздействие на 
 

разглежданата творба характерните за 
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 направлението и в общочовешки план. – проблематизират откритите структурни литературата, епохата хуманитарни проблеми.  
 Очаквани резултати: и тематични особености на творбата във особености на 2. Да анализират и коментират връзката  
 – извършва анализ на изучавана връзка с основната хуманитарна художествената между художествения строеж и
 литературна творба; проблематика на епохата; норма и обществената функция на
 – посочва връзката между открития – свързват особеностите на творбата с обществена разглежданото произведение.  
 художествен смисъл на творбата и характерните за епохата художествени и функция на   
 основните хуманитарни проблеми в естетически норми; литературната   
 творчеството на автора и проблемите на – отчитат влиянието на индивидуалния творба.
 обществата от Новото време; стил.    
 – посочва трайните общочовешки 
 ценности, проблематизирани в творбата.     

 Стандарт 4:     

 Открива и коментира връзката между Учениците трябва да усвоят:    
 художествения смисъл на литературното 1. Принципите за идентифициране на
 произведение и житейските проблеми, читателя с литературния герой и  На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
 които стоят пред личността. спецификата на художественото Идентификация, възможност: изученото по 
 Очаквани резултати: въздействие като особен вид симпатизиране, 1. Да откриват актуална проблематика в философия да 
 – открива в изучаваните произведения естетически опит, подлагащ на проверка ирония. изучаваните творби и да я съпоставят с задълбочат
. онези общи хуманитарни принципи, които хуманитарната култура на личността;  образци на съвременната култура. познанията си 
 са валидни и до днес, независимо от – приложението на симпатизиращия  2. Да дискутират по хуманитарни върху 
 промените в историческото развитие на идентификационен принцип като един от въпроси, свързани с откритите в хуманитарните
 обществото; възможните типове художествена  произведението общи хуманитарни ценности и 
 – формулира съществените хуманитарни идентификация;  принципи. проблемите пред 
 проблеми, стоящи пред съвременните – приложението на ироничния личността.
 общества и индивиди, и свързва тези идентификационен принцип в културата    
 проблеми с трайните хуманитарни на модернизма и приложението му при    
 ценности, открити в анализираните разрешаване на хуманитарни проблеми.    
 
 

творби. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ядро 4: 
 

Стандарт 3: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Социокултурна и Композира изказването или текста с оглед Учениците трябва да:  На учениците трябва да се даде  
литературна на ясното поставяне на тезата, привежда 1. Развият техниката за построяване на Аргументация, възможност: Прилагат различни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Колона 1 
 

Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 

компетентност: подходящи доказателства и аргументация, аргументативна верига. аргументативна 1. Да анализират строежа на композиционни 
създаване на умее да подреди основните части на 2. Овладеят употребата на различни верига, аргументативната верига и да съставят модели при 
изказвания и изказването си така, че да постигне видове композиционни модели. доказателство, своя по зададена тема. създаване на
писмени текстове максимално въздействие върху своя 3. Задълбочат уменията си за подбор на пример, 2. Да анализират различни изказвания и 
 възприемател, подбира най-подходящите изразните средства. композиционен композиционни модели на типове текстове по 
 езикови изразни средства. модел, изразни изказвания и текстове, както и да останалите
 Очаквани резултати:  средства. създават свои след построяване на предмети. 
 – задълбочава знанията и развива   аргументативната верига.  
 уменията и за построяване на   3. Да анализират съотношението между  
 съдържателно издържано и въздействено   задължителност и изборност на  
 
 

изказване или писмен текст.   изразните средства.  

 
 

Стандарт 4: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Събира литературна информация от Учениците трябва да:  На учениците трябва да се даде  
 различни източници и я организира във 1. Подобрят уменията си за боравене с Информация, възможност:  
 вид, подходящ за конкретната задача. традиционни и електронни средства за сборник, 1. Да търсят и намират специфична  
 Очаквани резултати: събиране на литературна информация. монография, литературна информация по зададена
 – подобрява уменията си за събиране на 2. Подобрят уменията си за енциклопедия, тема.  
 литературна информация. организиране на информацията. база данни. 2. Да я организират съгласно с избран от  
 тях или уговорен с учителя
 класификационен принцип.
 Стандарт 5:     
 Владее структурата на литературно- Учениците трябва да:  На учениците трябва да се даде  
 интерпретативното съчинение и на есето 1 . Задълбочат знанията си и развият Анализ, възможност:  
 с хуманитарна проблематика и изпълнява уменията си за адекватна интерпретация, 1. Да анализират чужди есета и  
 специфичен литературен тест за проверка композиционна постройка на интерпретационен литературни интерпретации и да  
 на компетентност. изказването или писмения текст. подход. създават план за своя по зададена
 Очаквани резултати: 2. Развият уменията си за анализ и  тема.  
 – подобрява уменията си за писане на есе интрепретация.  2. Да пишат есе и литературно-  
 и литературноинтерпретативно   интепретативно съчинение по избрана  
 съчинение. от тях или по зададена тема.
 
 

   3. Да анализират допуснатите грешки.  

 



Учебна програма по литература за Х клас – второ равнище 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебно 
съдържание 

Очаквани резултати на ниво учебна 
програма 

Очаквани резултати по теми 
 

Основи нови 
понятия (по теми) 
 

Контекст и дейности (за цялото ядро 
и/или за цялата програма) 
 

Възможности м 
междупредметни 
връзки 

Ядро 1: Стандарт 1:   
Социо- Коментира при анализ на литературна Учениците трябва да усвоят: Универсална На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
културни творба възлови хуманитарни проблеми, 1. Възникването на идеята за хуманизма. хуманитарна възможност: изученото по ис- 
компетент- породени от нарушаването на универсал- 2. Принципа на йерархията, предаността ценност, утопия. 3.   Да коментират възловите нравст- тория и филосо- 
ности ната ценностна система. и дълга.  вени конфликти в тях, като извличат фия да изгради 
 Очаквани резултати: 3. Вярата в ролята на цивилизацията и  характерните за епохата идеи за представа за исто- 
 Разбира и коментира: разума като универсално средство за  човека и обществото. рията на хумани- 
 – същността на възловите хуманитарни постигане на хармония в човешките  2. Да откриват трайното и непреходното тарната ценностна 
 проблеми и тяхното поставяне в общности.  в основните сюжети на литературата. система. 
 литературата по време и след Ренесанса; 4. Романтическият порив към  3. Да разсъждават по проблема за  
 – връзката между обществено развитие и освобождение на човешкия дух.  влиянието на ренесансовата и след-  
 основните хуманитарни проблеми на Индивидуалната утопия.  ренесансовата култура върху по-къс-  
 литературата; 5. Изследването на механизмите на  ното развитие на европейското об-  
 – основните хуманитарни идеи на обществото и историята – ключ към  щество.  
 епохата. решаването на човешките противоречия.   
 Социалните утопии.   
 6. В търсене на универсалните ценности.   
 Стандарт 2:   
 Анализира проблемите, породени от Учениците трябва да усвоят: Основна идея на На учениците трябва да се даде  
 сблъсъка между различни човешки 1. Историята на културата – история на епохата, основни възможност:  
 общности, или проблемите, възникнали сблъсъците между водещите идеи на конфликти на 3.   Да се запознаят с основните идеи в  
 при противопоставянето на човешката епохата: литературата. развитието на човешката култура от  
 общност с универсалните ценности. – принципът за индивидуалната  Ренесанса и Новото време.  
 Очаквани резултати: отговорност на човека срещу  2. Да анализират и коментират ос-  
 Разбира: теологическата детерминация;  новните конфликта в литературата и да  
 – историческия характер на отделните – йерархическата подреденост,  ги съпоставят със своя личен човешки  
 философски и нравствени системи и идеи предаността и редът срещу  опит, както и с основните хуманитарни  
 и принципната възможност те да влязат в индивидуалистическия безпорядък (в  идеи на съвременността.  
 противоречие както с други идеи, така и с същото време строгата хармония на   
 развитието на обществото; Ренесанса и разчупената пищност на   
 – възникването на големите културни барока);   
 направления в сблъсъка с предходните; – вярата в силата на разума и   
 – факта, че историята на културните идеи просвещението срещу абсолютизма и   
 винаги е история на противоречието йерархията;   
 между стремящата се да намери универ- – идеята за освободеността от   
 сални решения човешка мисъл (утопии) и условностите срещу строгата   
 реалния ход на общественото развитие; подреденост на света;   
 
 

трагичните конфликти, произтичащи от 
този сблъсък. 

– социалните идеи срещу универсалните 
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  принципи на човешкото;
  – идеята за универсални ценности като
  антитеза на социалния детерминизъм.
  2. Основните конфликти на литературата
  – конфликтите между човека, общността
  и универсалната нравствена ценност
  – анализ и съпоставка на основните
  конфликти, придаващи облика на
  ренесансовата, класицистичната,
  просвещенската, романтическата.
  реалистичната и модернистичната
  литература.
 Стандарт 3:
 Разбира и коментира в анализа на Учениците трябва да усвоят: Отговорности и На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
 различни художествени или житейски 1. Понятията за отговорност и търпимост търпимост, разум възможност: изученото по 
 ситуации основните ценности на – основа на ценностната йерархия на и морал, свобода и 3.   Да се запознаят с възникването и философия, 
 цивилизацията от Новото време: Новото време. необходимост, същината на основните понятия в общество и 
 отговорност и търпимост. Извежда от 2. Проблемът за индивидуалния избор и престъпление и хуманитарната ценностна система. личност и граж- 
 изучени литературни творби проблеми, нещата, които го (пред)определят. наказание. 2. Да откриват в анализ на отделни данско образова- 
 засягащи въпросите на индивидуалния 3. Основните понятия на хуманитарната художествени творби как тези основни ние да затвърди 
 избор, мотивирани от нормите на ценностна система трябва непрекъснато ценностни ориентири се знанията си за 
 хуманитарната ценностна система. да се проблематизират – основна задача проблематизират. основите понятия 
 Проблематизира понятия като свобода и на литературата 3. Да проблематизират тези основни и принципи на 
 необходимост, престъпление и – непроблематизирането на понятия, изхождайки от своя личен и хуманитарната 
 наказание, разум и морал. хуманитарните норми ги превръща в обществен опит. ценностна 
 Очаквани резултати: застинали догми, изкривяващи система. 
 Постига изложената в стандарта отношенията между индивида и
 компетентност. общността.
 Стандарт 4:
 Открива в развитието на българската Учениците трябва да усвоят: Нация, свое и На учениците трябва да се даде В съпоставка с 
 литература различни фази от 1. Историческата обусловеност на чуждо, национална възможност: изученото по ис- 
 формирането на българската национална националната идея идея, образите на 3.   Да се запознаят с основните произ- тория да се зат- 
 идентичност. – проблемът за възникването на родното. ведения на Българското възражда- върдят и разширят 
 Очаквани резултати: нациите; не, където са изразени идеите за представите за 
 Разбира: – идеята за възникване на българската българската национална българска нацио- 
 – историята на проблема за националната нация – източници и основни идентичност и нейните образи. нална идентич- 
 идентичност; представители. 2. Да анализират и коментират проя- ност.
 -възникването на идеята за българска 2. Възраждането – раждането на вленията на българската национална
 нация и литературата на Възраждането; нацията. идентичност в художествената об-
 – основните идеи на българската 3. Основните идеи на възрожденската разност на изучаваните произведения.
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 възрожденска литература, свързани с култура и литература и образите на
 изграждането на националния космос. българската национална идентичност;
  – романтическата идея за славната
  история и митологичният корен
  (митологичните механизми са
  универсално средство за
  утвърждаването на идеята за
  национална общност във всички
  европейски култури);
  – възникване на идеята за своето и
  чуждото;
  – образите на родното;
  – мъчениците на раждащата се
  българска нация;
  – желанието за свобода и независимост
  – основа на националната идея през
  Възраждането.
Ядро 2: Стандарт 1:
Литературни Характеризира жанровата специфика и Учениците трябва да усвоят: Жанр, литературни На учениците трябва да се даде
компетентности поетиката на изучените произведения. 1. Основни елементи в поетиката на герои, персонажна възможност:
 Характеризира персоналната система с художествената творба система, 3.   Да се запознаят с развитието на
 оглед на различните функции, – особеностите на сюжета и фабулата; поетически език, литературните жанрове в
 изпълнявани от героите в структурата на – особеностите на използваните изразни стихосложение. европейските литератури и да
 текста. Обяснява ролята на средства; коментират влиянието на жанровата
 художествения език за цялостното – стихова организация. организация върху смисъла и
 художествено внушение. Разбира 2. Развитие на жанровата система в въздействието на анализираното
 особеностите на различните видове европейските литератури и отражението произведение.
 стихосложение. на жанра върху смисъла и 2. Да коментират особеностите на
 Очаквани резултати: въздействения потенциал на творбата. персонажната система и принципите за
 – разбира особеностите на художествения 3. Основните типове герои в идентификация между герой и
 език в анализираното произведение; европейската литература: възприемател.
 – тълкува жанровата природа на – висок герой; 3. Да анализират проявленията на
 изучаваното произведение; – Прометеевския тип герой; поетическия език в изучаваните
 – познава развитието на персонажната – героят пикаро; произведения.
 система а европейската литература и – господарят и слугата;
 може да определи кои основни типове – самотният страдалец;
 герои действат в анализираното – романтическата двойка;
 произведение. – самоизграждащият се човек.
 Стандарт 2:
 Познава основните характеристики на Учениците трябва да усвоят: Ренесанс, На учениците трябва да се даде
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 изучените литературни 1. Основните художествени принципи на класицизъм, възможност:
 направления/школи и техните върхови ренесансовата литература. Просвещение, – Да се запознаят с най-важните
 художествени постижения. 2. Класицизма и неговите художествени романтизъм, особености на отделните направления и
 Очаквани резултати: принципи. реализъм на XIX в., школи и да ги прилагат в анализа на
 – познава художествената специфика на 3. Просвещението и неговите модернизъм, изучаваните творби.
 ренесансовата литература; художествени принципи. символизъм. 
 – познава особеностите на литературата 4. Поетиката на романтизма.
 на класицизма; 5. Принципи на художествения строеж в
 – познава характера на просвещенската реалистичната литература.
 литература; 6. Модернистичните поетики.
 – познава структурните особености и 
 поетиката на романтизма; 
 – познава художествената система на 
 реалистичната литература; 
 – владее основните принципи на модер-
 нистичната поетика и разграничава отдел-
 ните школи – символизъм, 
 експресионизъм и пр. 
 Стандарт 3:
 Познава развитието на европейския Учениците трябва да усвоят: Литература на На учениците трябва да се даде
 литературен процес (съгласно със заложеното 1. Литература на Ренесанса: Ренесанса, възможност:
 в програмата за второ равнище учебно Данте Алигиери – „Ад“ или класицизма, Да се запознаят с основните проб-
 съдържание). Франческо Петрарка – „Канцониере“ или Просвещението, леми на европейската литература и
 Очаквани резултати: Шекспир – „Ромео и Жулиета“. романтизма, с основни произведения, включени
 – освен изучаваните на първо равнище Литература на класицизма: реализма и в програмата.
 автори и произведения познава (по избор) Пер Корней – „Сид“; модернизма. 
 и някои от следните: Данте Алигиери – „Ад“, Молиер – „Дон Жуан“.
 Петрарка – „Канцониере“, Шекспир – „Ромео и Литература на Просвещението:
 Жулиета“, Корней – „Сид", Молиер – „Дон Шилер – „Разбойници“ или
 Жуан“, Шилер – „Разбойници“, Гьоте –  Гьоте – „Фауст“.
 „Фауст“, Хайне – „Книга на песните“, Байрон Литература на романтизма:
 и Шели – лирика, В. Юго – „Парижката Байрон или Шели – лирика;
 света Богородица“, Пушкин – „Евгений В. Юго – „Парижката света Богородица“
 Онегин“ или "Капитанската дъщеря", или
 Гогол – „Мъртви души“, Лермонтов – лирика Пушкин – „Евгений Онегин“, или
 или „Герой на нашето време“, Флобер – Гогол – „Мъртви души“, или
 „Мадам Бовари“, Толстой – „Ана Каренина“, Лермонтов – лирика, или „Герои на
 Достоевски – „Престъпление и наказание“, нашето време“.
 Чехов – „Три сестри“, Бодлер – „Цветя на Социален реализъм:
 злото“, Ибсен – „Куклен дом“, Ал. Блок – Флобер – „Мадам Бовари“, или
 „Дванадесетте“, Булгаков – „Майстора и Толстой – „Ана Каренина“, или
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 Маргарита". Достоевски – „Престъпление и наказание“,
  Чехов – разкази.
  Литература на европейския модернизъм:
  Бодлер – „Цветя на злото“, или
  Ибсен – „Куклен дом“, или
  Ал. Блок – „Дванадесетте“, или
  Булгаков – „Майстора и Маргарита“.
 Стандарт 4:
 Познава историята на българската Учениците трябва да усвоят: На учениците трябва да се даде Във връзка с изу- 
 литература като част от общия Европейският характер на Българското възможност: ченото по история 
 европейски литературен процес и възраждане; 1. Да се запознаят с предвидените по да задълбочат и 
 обществената и културната история на ренесансови черти на Възраждането; програма автори и произведения. конкретизират 
 България (съгласно със заложеното в просвещенски черти на Възраждането; 2. Да анализират и интерпретират знанията си за ос- 
 програмата за второ равнище учебно романтически черти на Възраждането. особеностите на възрожденската новните идеи и 
 съдържание). 2. Софроний Врачански – „Житие и литература. етапи в развитието 
 Очаквани резултати: страдание грешнаго Софрония“. на Българското 
 – познава особеностите на Българското 3. Добри Чинтулов – лирика. възраждане. 
 възраждане като част от единен 4. Васил Друмев – „Иванко“.
 европейски процес; 5. Възрожденска публицистика –
 – освен авторите и произведенията от Раковски, Славейков, Каравелов.
 първо равнище познава: 
 – Софроний Врачански – „Житие и 
 страдание грешнаго Софроний“; 
 – Добри Чинтулов – лирика; 
 – Васил Друмев – „Иванко“; 
 – възрожденска публицистика – Г. С. 
 Раковски, П. Р. Славейков, Л. Каравелов.
Ядро З: Стандарт 1:
Социокултурна и Поставя изучаваната литературна творба Учениците трябва да усвоят: Обществена На учениците трябва да се даде
литературна в конкретен художествен контекст и 1. Определяне на художествения хуманитарна възможност:
компетентност: коментира специфичните £ особености в контекст; проблематика и 1. Да откриват в проблематиката на  
общуване с съответствие с породилата я социокултурна ситуация на епохата; въздействие на разглежданата творба характерната за
художествената художествена практика на направлението специфична художествена практика; литературата, епохата художествена норма.

творба или школата. 
Очаквани резултати: място в жанровата система на епохата; особености на 2. Да анализират и коментират връзката  

 – Разбира основните черти на характерен начин на строеж и 
взаимодействие с възприятието;

художествената 
норма и 

между художествения строеж и 
обществената функция на

 

 художествената норма през Ренесанса, място в творчеството на автора. обществена разглежданото произведение.
 класицизма, Просвещението, Връзка между строеж и въздействие; функция на 
 романтизма, реализма и модернизма; анализ на комуникативната структура на литературната
 – анализира произведения с оглед на творбата; творба. 
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 тяхната поетика и стилистика; анализ на особеностите на изобразения
 – коментира връзката между строежа на свят;
 творбата и спецификите на вечната обществена функция и въздействие
 обществена функция, както и върху индивидуалния читател.
 специфичните £ начини за въздействие.     
 Стандарт 2:
 Анализира художествена творба от Учениците трябва да усвоят: Анализ, На учениците трябва да се даде
 гледна точка на различни 1. Интерпретация от гледна точка на интерпретация, възможност:
 интерпретаторски подходи. Коментира художествените идеи; интерпретаторски – Да се запознаят с принципите на
 художествено произведение с оглед на интерпретират се основните подход, школа в различни интепретаторски подходи и с
 спецификата на идейно-художествената художествени идеи на епохата и се литературо- някои образци от тях.
 му проблематика (водещи хуманитарни коментира тяхното конкретно знанието. 1.   Да анализират и коментират
 идеи, основни конфликти и техният проявление в анализираната творба; връзката между художествения
 ценностен смисъл, персонажите и тяхната съпоставят се възможните смисли на строеж и обществената функция на
 роля при формиране на цялото творбата, съотнесени към пораждащия разглежданото произведение.
 художествено внушение на творбата, контекст и към съвременното тълкуване.
 главните компоненти в структурата на 2. Интерпретация с оглед на
 творбата). възприемателско-въздействените
 Очаквани резултати: очаквания;
 – извършва анализ на изучавана анализират се комуникативните аспекти
 литературна творба съгласно със заложените на творбата и връзката £ с определени    
 в стандарта параметри. възприемателски потребности от
  въздействие;
  анализ на обществената функция и
  въздействения потенциал.
  3. Интерпретация от гледна точка на
  „вътрешния“ строеж на мотивите и
  изразните средства.
  Анализират се вътрешните връзки на
  мотивите и изразните средства и се
  описва техният смислообразуващ
  потенциал;
  – тълкува се творбата с оглед на
  смисъла, постигнат от срещата между
  потенциала на творбата и контекста на
  възприемането.
  Избор на изследователски подход.
 Стандарт 3:
 Мотивира индивидуалния си читателски Учениците трябва да усвоят: Критерии за На учениците трябва да се даде
 избор, като посочва специфични 1. Критерии за подбор на четиво: подбор на възможност:
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 художествено-естетически критерии – причини, поради които книгата се четиво, Да разговарят за мотивите, които ги
 (значимост на хуманитарната харесва на различните читатели: мотивация на водят при избор на четиво.
 проблематика, стилови особености, разказаната история; идентификацията с читателския Да коментират своя и на другарите
 принадлежност на автора към героя; начинът, по който авторът е избор. си избор.
 предпочитана литературна традиция и поставил някой проблем, който вълнува В разговор помежду си и с учителя
 др.). читателя; благоприятната развръзка; да повдигат хуманитарни въпроси,
 Очаквани резултати: богатият и експресивен език, които ги вълнуват, и да търсят
 – мотивира читателски избор съгласно със майсторството на автора да изгради литература, която да им помогне
 заложените в стандарта параметри. въздействащо цялостната структура на при житейските решения.
  произведението.
  2. Развиване на мотивацията за четене
  – читателят пренебрегва някои книги;
  – смята, че не са интересни;
  – вълнува се от различни проблеми, за
  които не е срещал нищо в книгите, които
  чете;
  – как да разбере дали пренебрегваните
  книги не могат да отговорят на
  въпросите, които го вълнуват.
 Стандарт 4:
 Използва литературнокритически Учениците трябва да усвоят, че: Литературна На учениците трябва да се даде
 текстове и заема позиция спрямо – съществува богата традиция за анализ критика, анализ и възможност:
 изразените в тях идеи. и интерпретация на художествената интерпретация, – да се запознаят с най-
 Очаквани резултати: литература; позоваване. представителните текстове на
 – показва осъзната необходимост от – съществуването на тази традиция се литературнокритическата традиция,
 работа с литературнокритически обуславя от факта, че художественото интерпретираща античната и
 текстове; изказване е условно както в средновековната литература;
 – умее да ги чете, като разбира гледната съдържателен, така и в комуникативен – да подлагат на дискусия изказаните от
 точка на автора и следва посоката на план, следователно може да формира автора на литературнокритическия
 неговите аргументи; множество смислови внушения и текст мнения;
 и аргументацията изразяват само една – литературнокритическият текст трябва облягайки се върху няколко прочетени
 възможна позиция спрямо творбата; да се чете само като едно възможно литературнокритически мнения, със
 – при несъвпадение с изразените от мнение, независимо колко дълбоко им заемане на позиция спрямо предходните
 автора мнения аргументира се струва написаното от автора – гледки точки.
 възраженията си, като представя неговото мнение не е истина от
 тълкуване, което според него отразява по- последна инстанция;
 адекватно смисъла и въздействието на – позоваването на литературно-
 интерпретирания текст или проблем. критически анализ трябва да става само
  тогава, когато може да се заеме някаква
  позиция спрямо изказаното от автора
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  (включително съгласие и подкрепа);
  безразборното цитиране и
  парафразиране на чужди мисли не е
  добър атестат за собствената
  способност да се разбират художествени
  творби.
Ядро 4: Стандарт 4:
Социокултурна и Събира, анализира и съпоставя Учениците трябва да усвоят: Информация, На учениците трябва да се даде
литературна литературна информация от различни 1. Основни източници на литературна сборник, възможност:
компетентност: източници (научни съчинения, критически информация монография, 1. Да се запознаят с различни видове
създаване на статии, речници и енциклопедии, – традиционни: списания, сборници, енциклопедия, информационни източници и с
изказвания и библиографски справочници и пр.), като я речници, енциклопедии, предговори и база данни, принципите за тяхното използване.
писмени текстове организира във вид, подходящ за бележки, литературнокритични конспект, 2. Да събират информация в
 конкретната задача. монографии; картотека. съответствие с целите на своята работа.
 Очаквани резултати: – модерни: различните видове 3. Да си водят записки, конспекти и
 – умее да търси и намира специфична информационни бази данни и картотеки.
 литературна информация: електронните средства за комуникация. 4. Да организират събраната
 – познава спецификата на всеки отделен 2. Специфика на различните информация според нуждите на своето
 вид съчинение и прави разлика между тях информационни източници изложение.
 и с оглед достоверността и обективността – научни съчинения;
 на информацията; – литературна критика;
 – знае къде да намери нужната му – речници и енциклопедии;
 информация – библиотеки, електронни – библиографски справочници.
 средства за информация и пр.; 3. Как да се използват различните
 – умее да конспектира правилно с оглед източници
 на целите, заради които събира – организация на материала в научната
 информация; монография, сборник, изследване
 – организира информацията по различни – организация на енциклопедичните и
 признаци, така че лесно да си служи с нея. справочните издания.
  4. Принцип за организиране на
  информацията
  – връзка между целта на изказването,
  неговата тема и начина, по който
  информацията се подрежда и
  организира;
  – водене на записки, конспект,
  картотека;
  – организация на информацията по
  тематичен принцип, по библиографски
  принцип, според хода на изложението,
  за което ще бъде използвана и т.н.
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Учебна програма по български език за ХI клас – задължителна подготовка 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на учебното 

съдържание 
Очаквани резултати на ниво 

учебна програма 
Очаквани резултати по теми Основни нови понятия 

(по теми) 
Контекст и дейности 

(за цялото ядро и/или за 
цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни връзки 

  
 
 
 
 
Ядро 1: 
Социокултурни 
компетентности 

 
– Използва уместно в 
ролята си на говорещ 
различни езикови регистри, 
характерни за 
социокултурните сфери, в 
които общува; разпознава 
различни езикови регистри 
при разчитане на смисъла 
на чужди текстове. 
– Съобразява езиковия си 
изказ с различни типове 
ситуации в сферата на 
официалното общуване. 
– В дискусия по поставена 
тема изразява свое 
становище, като умее да се 
аргументира убедително. 

 
Учениците трябва да 
усвоят:  
1. Тема 1: Общуване в 
гражданската, 
институционалната и 
стопанската сфера 
– специфика на 

комуникативната 
ситуация 

 
2. Тема 2: Текстове 
документи 
– функции; 
– специфика на 

съдържанието и 
структурата 

 
3. Тема 3: Общуване в 
медийната сфера  
– специфика на 

комуникативната 
ситуация 

 
4. Тема 4: Текстове в 
медийната сфера 
– функции; 
– специфика на 

съдържанието и 
структурата; 

 
– медийни жанрове: 

новина, коментар, 
интервю. 

 

 
Комуникативни сфери: 
гражданска сфера; 
институционална сфера; 
стопанска сфера; 
социални роли на личността 
в съвременното общество; 
 
 
 
текстове документи  
(регулативни текстове); 
 
 
 
 
 
Медийна сфера, медии; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
новина, коментар, интервю; 

 
На учениците трябва да се 
даде възможност: 
– да се запознаят с 

принципите на 
гражданското общество 
и с устройството на 
демократичната 
държава; 

 
 
 
– да ползват текстове 

документи; 
 
 
 
 
– да имат достъп до 

различни 
информационни 
източници в сферата 
на масовото 
осведомяване; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знанията и уменията по 
български език  способстват 
ориентацията на ученика в 
устройството и функциите 
на съвременното общество. 
Знанията и уменията по 
български език способстват 
формирането на 
първоначална гражданска 
грамотност на ученика. 
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Ядро 2:  
Езикови 
компетентности 

 
– Отчита задължителността  
и възможностите за избор 
по отношение на 
употребата на езикови 
средства с оглед на 
различните сфери на 
общуване. 
– Използва различни 
езикови средства в свой 
текст, за да открои гледна 
точка, и разпознава езикови 
средства с такава функция 
в чужд текст. 
– Използва уместно 
контекстови синоними и 
антоними; синонимни 
синтактични конструкции с 
цел поставяне на логически 
акценти. 
 

 
1. Тема 1: Задължителност 
и избор на езикови средства 
в текстовете документи 
– означаване на предмет 

и на информация за 
предмета – употреба 
на термини и 
терминологични 
словосъчетания; 

– функции на клишето по 
отношение на 
структурата и на езика 
на текста (роля на 
повторението). 

 
 
2. Тема 2: Задължителност 
и избор на езиковите 
средства в медийните 
текстове 
– означаване на предмет 

и на информация за 
предмет; 

– употреба на езикови 
средства за предаване 
на обективна 
информация; 

– употреба на езикови 
средства за изразяване 
на  позиция и гледна 
точка – модална 
употреба на 
лексикални и 
граматически средства 
за постигане на 
въздействие 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
клиширана структура, 
езиково клише; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
техники за реторично 
въздействие; 
 
 
езикови средства с модална 
употреба: експресивна 
лексика, словоред, 
наклонение, залог. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– да се запознаят със 

законови текстове; 
текстове на 
международни харти, 
конвенции и др.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– да ползват текстове от 

различни медии  с 
различни жанрови 
характеристики с оглед 
на интересите си; 

– да се ориентират в 
различни 
информационни 
източници с 
прагматична цел. 

 
 
Знанията и уменията по 
български език интегрират 
предмета с обучението по 
история, по философия и с 
останалите учебни 
дисциплини, които имат 
отношение към 
гражданското образование. 
Знанията и уменията по 
български език, насочени 
към работата с текстове 
документи и с текстове от 
различни информационни 
източници, се интегрират с 
чуждоезиковото обучение 
(във връзка със 
съвременното състояние на 
информационните 
технологии и световната 
информационна мрежа). 
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Ядро 3: 
Социокултурна и езикова 
компетентност в 
устното общуване 

 
– Изгражда цялостно 

изказване, като се 
придържа към  
темата. 

– Участва в дискусия или 
в дебат. 

– В хода на диалог 
резюмира вече 
казаното. 

– Може да участва в 
интервю като конкурсна 
форма. 

– При публично 
изказване спазва 
нормите на книжовния 
изговор. 

 
1.     Тема 1: Публично 
изказване по граждански 
проблем 
– реторични похвати 

(функции на жеста, 
мимиката и позата); 

– умения за използване 
на реторични стратегии 
за въздействие. 

 
 
2.     Тема 2: Участие в 
дебати и в дискусия по 
актуален обществен 
проблем 
 
 
 

 
 
езикът на тялото; 
реторични похвати; 
реторични стратегии 

 
 
– да участват в публични 

дебати по граждански 
проблеми; 

– да участват в публични 
дискусии по граждански 
проблеми. 

 
 
Знанията и уменията по 
български език, свързани 
със способността за 
убедително публично 
представяне на позиция, 
обслужват работата по 
всички учебни дисциплини. 

 
 
 
 
Ядро 4: 
 
Социокултурна и езикова 
компетентност в 
писменото общуване 

 
 
 
 
– Използва различни 

информационни 
източници. 

– Създава текстове с 
аналитична, 
тълкувателна 
насоченост. 

– Прилага най-често 
използваните в 
писменото общуване 
жанрови модели. 

– Практически владее 
някои 
литературнокритически 
жанрове 

 
 
 
 
1. Тема 1: Извличане на 
информация от текстове 
документи; 
ориентиране в предмета и  
структурата на текстове 
документи с цел откриване 
на необходима 
информация. 
 
2. Тема 2: Аргументативен 
тип текст – същност и 
структура 
– структурни компоненти: 

предмет, проблем, 
твърдение, 
аргументация; 

– аргументация чрез 
разсъждаване, 
описване, 
повествуване. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– да създават есета по 

граждански проблем; 
– да създават есета, 

свързани с 
литературното им 
образование; 

– да участват в 
тематични конкурси за 
написване на есе. 

 
 
 
 
Знанията и уменията за 
работа с текстове 
документи обслужва 
гражданското образование 
и обучението по предметите 
от областта история и 
цивилизация. 
Уменията за създаване на 
аргументативни текстове 
обслужват работата по 
всички учебни дисциплини. 
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3. Тема 3: Разновидности на 
текстовете от 
аргументативен тип: 
– есето като 

аргументативен тип 
текст със свободна 
аргументация; 

– литературноинтер-
претативното 
съчинение като 
аргументативен тип 
текст с аргументация 
чрез интерпретация на 
литературни творби. 

 
4. Тема 4: Техники за 
изграждане на 
аргументативен текст (есе и 
литературноинтер-
претативно съчинение) 
– писане на описателни, 

описателни и 
аргументативни 
микротекстове; 

– разполагане на 
различните видове 
микротекст в 
зависимост от 
предмета, целите на 
конкретната 
комуникативна 
ситуация и личния 
избор на пишещия. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аргументативни техники  
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Учебна програма по български език за ХI клас – задължителноизбираема непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво 
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми 

Основни нови 
понятия 
(по теми) 

Контекст и дейности 
(за цялото ядро и/или  за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни връзки 

 
 
Ядро 1: 
Социо- 
културни  
компе- 
тентности 

 
 
 
 – Има основни знания  за 
мястото на българския език в 
индоевропейското езиково 
семейство и сред 
балканските езици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Познава начините за 
представяне на факти и 
интерпретирането им в 
различни медии – печатни и 
електронни. 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
 
Тема 1: Българският език като 
индоевропейски език  
– връзки на българския език с другите 
индоевропейски езици. 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2: Българският език, българската 
книжовност и българската култура в 
европейския социокултурен контекст. 
 
Тема 3: Общуване в гражданската и в 
институционалната сфера с оглед на 
международни контакти (харти, 
конвенции и др.). 
 
Тема 4: Средства за открояване на 
позиция в медийни текстове (с оглед на 
техни езикови, структурни и жанрови 
особености). 
 
 

 
 
 
езиково 
семейство, 
индоевропейски 
езици, славянски 
езици, балкански 
езици  
 
 
 
социокултурен 
контекст 
 
 
 
 
харта, конвенция 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
 
    Да осмислят родствените 
връзки на българския език с 
другите индоевропейски 
езици. 
      
 
 
 
 
 
Да осмислят ролята на родния 
език като основа за 
запознаване с езиците и 
културите на други страни и 
народи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да отчитат действието на 
различни манипулативни 
речеви стратегии и да умеят да 
реагират по адекватен начин. 
 

  
 
 
Знанията и уменията по 
български език  допринасят за: 
– развиване на уменията на 
учениците да се ориентират в 
особености на системите на 
изучаваните  чужди езици; 
 
– разграничаване на факти от  
интерпретация на фактите в 
обучението по различни учебни 
дисциплини. 
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Ядро 2: 
Езикови  
компе- 
тентности 

–  Има основни знания  за 
мястото на българския език в 
индоевропейското езиково 
семейство и сред 
балканските езици. 
 
 
–  Може да направи превод 
от чужд език, като се 
съобразява със 
съчетаемостта на думите  в 
двата езика. 
 

Тема 1: Особености на фонетичната, 
граматичната и лексикалната система на 
българския език в сравнение със 
съответните системи на изучаваните 
чужди езици. 
 
Тема 2: Превод от български език на 
чужд език (и обратно). 
 

фонетична 
система, 
граматична 
система, 
лексикална 
система 
 

Да правят съпоставки между 
фонетичната, граматичната и 
лексикалната система на 
българския език и на 
съответните системи на 
изучаваните чужди езици. 
 
 

 
 

– овладяване на различни 
стратегии за превод; 
– формиране у ученика на по-
обща представа за езика като 
главно средство за комуникация; 
– създаване на представа за 
някои езикови универсалии. 

 
Ядро 3: 
Социо- 
културна и 
езикова  
компе- 
тентност:  
устно  
общуване 

 
–  Избира различни 
реторични стратегии на 
общуване с оглед на цели, 
аудитория и тип 
комуникативна ситуация. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–  Познава начините за 
представяне на факти и 
интерпретирането им в 
различни медии – печатни и 
електронни. 

 
Тема 1: Използване на реторични 
стратегии в публични изказвания: 
– по теми, заложени в международни 
правни документи; 
– по значими и актуални социални теми 
• започване на публично изказване с: 

въпрос; цитат; анекдот и др. 
• аргументиране на теза в публично 

изказване чрез: сравняване и/или 
противопоставяне на факти; 
подреждане на фактите според 
тяхната значимост (маловажност); 
представяне на проблема 
(причината) и неговото разрешение 
(следствието) и др. 

• завършване на публично изказване с 
цитат, афоризъм, повторение на 
началната фраза и др. 

 
Тема 2: Анализ на медиен текст с цел да 
се открои позицията на конкретната 
медия по разглеждания в текста 
проблем. 
 

 
реторична 
стратегия, 
международни 
правни 
документи 

 
Да се запознаят с възможни 
реторични стратегии, които да 
използват във всекидневната 
си речева практика. 
 

 
Познаването на различни 
реторични стратегии улеснява  
придобиването на гражданско 
образование чрез обучението по 
философия, история и др. 
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Ядро 4: 
Социо- 
културна и 
езикова  
компе- 
тентност:  
писмено  
общуване 

–  Ориентира се в различни 
комуникативни ситуации на 
културното общуване 
(официална комуникация, 
академична комуникация, 
общуване чрез медия, 
неформално културно 
общуване). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–  Практически владее някои 
основни литературно-
критически жанрове. 
 
 
 
–  Открива и коригира 
грешки, дължащи се на 
интерференция, при 
съпоставка на оригинален и 
преводен текст. 

Тема 1: Интерпретиране на  
съдържанието на медийни текстове и на 
текстове документи (Конституция на 
Република България, Харта за правата 
на човека, Харта за правата на детето, 
различни международни конвенции и др.)  
– разграничаване на факти от мнения с 
цел противопоставяне на манипулативни 
речеви действия. 
 
 
Тема 2: Разновидности на есето: 
– с оглед на предмета на общуване: есе 
за обект и процес (природен или 
културен); 
– с оглед на комуникативните цели: есе с 
цел информиране (представяне на обект 
и/или процес) с цел открояване на 
причинно-следствена връзка; с цел 
убеждаване; с цел оценяване; с цел 
забавление. 
 
Тема 3: Опит за създаване на медиен 
текст в определен жанр. 
 
 
Тема 4: Разновидности на литературно-
критическата статия 
– отзив и/или рецензия за неизучавано 
произведение; 
– анотация; 
– характеристика на автор. 
 
Тема 5: Анализ и редактиране на грешки 
при превод от български език на чужд 
език (или обратното ) 
– грешки,  допускани поради 
интерференция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отзив, рецензия, 
анотация 
 
 
 
интерференция 

Да извличат информация от 
значими за тяхната 
социализация официални 
документи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да създават текстове, чрез 
които да отстояват  позиция в 
случаи, в които се нарушават 
техни основни човешки и 
граждански права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знанията и уменията по 
български език служат за 
интегриране на предмета с 
учебните дисциплини, които имат 
отношение към гражданското 
образование, чрез изграждане на 
умения да се създават есета по 
исторически, философски и др. 
проблеми. 

 



Учебна програма по литература за ХІ клас – задължителна подготовка 
Колона 1 Колона 2  Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебно 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво  
учебна програма 

Очаквани резултати по теми Основни нови 
понятия  
(по теми) 

Контекст и дейности 
(за цялото ядро и/или за 

цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 

връзки 
 

Ядро 1: 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 5: 
Притежава диференцирани знания за 
своята национална и културна идентичност. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Познава факторите, определящи 
своеобразието на националния културен 
модел – историческа съдба, национален 
характер. 
2. Разграничава периодите в историческото 
развитие на България и свързаните с тях 
културно-исторически периоди, като отчита 
факторите, определящи своеобразието и 
многообразието на всеки етап. 
3. Разбира приноса на българската 
литература за изграждане на националната 
идентичност, националното самосъзнание и 
националните идеали, валидни за всяко 
време. 

Учениците трябва: 
1. Да осмислят националните идеали, намерили 
отражение в литературата – борбата за 
национално освобождение и обединение. 
2. Да разбират ролята на литературата за 
формирането на националните ценности. 
3. Да диференцират аспектите на националното: 
– патетични аспекти (националния език, 
националното пространство, националната 
идея, националния пантеон на героите); 
– негативни аспекти (робското примирение и 
байганювщината). 
4. Да осмислят появата и развитието на нови 
тенденции в националната ни литература в 
контекста на исторически променящия се 
социокултурен модел (растяща социална 
диференциация, в която творците търсят своето 
място).   
 
 

национален идеал, 
национална 
идентичност, 
национално 
самосъзнание, 
национални митове 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват в съдържанието на 
изучаваните творби различните аспекти и 
образи на националното и да коментират 
как те допринасят за изграждане на 
българската нация. 
2. Да коментират актуалността и 
валидността на основните национални 
идеи, както и преосмислянето им в хода на 
литературния процес. 
3. Да коментират актуалността и 
валидността на основните национални 
идеи  и тяхното преосмисляне както в 
социокултурния контекст на възникването 
им, така и в социокултурния контекст на 
нашето време. 

В съпоставка с 
изученото по история 
да се изгради по-пълна 
представа за 
формирането и 
развитието на 
българската 
национална 
идентичност. 

Ядро 2: 
Литературни 
компетент-
ности 

Стандарт 1: 
Притежава системни знания за строежа и 
функционирането на художествената 
творба, умее свободно да навлиза в 
изучаваните произведения и си служи 
непротиворечиво със специфична 
литературоведска терминология. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Отчита обществените и културните 
функции на художествената литература. 
2. Открива смисловите и комуникативните 
аспекти на литературната творба. 
3. Разбира основните проблеми от 
поетиката на литературната творба. 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират: 
– спецификата на естетическия и обществения  
характер на литературата;  
– основни естетически категории; 
– ролята на литературата за естетическото 
усвояване на българската действителност. 
2. Да отчитат ролята на следните смислови и 
комуникативни аспекти на литературната 
творба: 
– проблема за художествената условност; 
– знаковия характер на литературата; 
– художествената комуникация;  
– отношението автор – герой – читател. 
3. Да разбират някои основни понятия на 
поетиката: 

естетически 
категории, 
прекрасно, трагично, 
комично, хумор, 
сатира, ирония, 
сарказъм, 
художествена 
комуникация,  
автор – герой – 
читател, 
жанр, 
разказ, повест, 
елегия, ода, балада, 
фейлетон, памфлет, 
пътепис, лирическа 
миниатюра, 
поетически език, 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят със същността и 
съдържанието на литературоведските 
понятия и общите характеристики на 
литературата като изкуство. 
2. Да анализират и откриват основните 
аспекти на литературната творба: идейно-
художествено внушение, теми, мотиви, 
композиция, образи на героите, 
художествен език. 
3. Да осмислят ролята на поетическия език 
и стихосложението за формиране на 
художествения смисъл и въздействие. 
 

 



– жанр; 
– текстови структури и структурни елементи на 
художествената творба;  
– поетически език на художествената творба 
 
 

художествен 
характер,  
лирически аз, 
художествен тип, 
тропи и фигури 
 
 

Ядро 2: 
Литературни 
компетент-
ности 

Стандарт 4: 
Познава развитието на българската 
литература като част от европейския 
литературен процес и националната 
обществена и културна история (според 
програмата за учебно съдържание на първо 
равнище).  
Очаквани резултати 
Ученикът познава:  
1. Българската литература до 
Освобождението, представена със следните 
автори и творби: 
1.1. Христо Ботев 
Лирика: 
„Майце си“, „Към брата си“, „Делба“, „До 
моето първо либе“, „Елегия“, „Борба“, 
„Моята молитва“, „Хайдути“, „На 
прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Обесването 
на Васил Левски“ 
Публицистика: 
„Политическа зима“, „Смешен плач“ 
1.2. Иван Вазов 
Лирика: 
„Пряпорец и гусла“, „Тъгите на България“ 
2. Българската литература от 
Освобождението до края на XIX в. 
2.1. Иван Вазов 
Лирика: 
„Епопея на забравените“, „Практическият 
человек“, „Средство да нямаш врагове“, 
„Двайсетий век“, „Линее нашто поколенье“, 
„Сливница“, „При Рилския манастир“, „Към 
природата“, „Елате ни вижте“ 
Проза: 
„Чичовци“, „Под игото“, „Дядо Йоцо гледа“, 

 
 
 
 
 
 
Учениците трябва: 
1. Да разбират развитието на българската 
литература в периода на 
националноосвободителните борби: 
1.1. Художествени и обществени задачи на 
литературата от високото българско 
възраждане. 
1.2. Проявление на:  
– идеи от просвещението и романтизма в 
литературата на Българското възраждане; 
– националния идеал; 
– стремежа към утвърждаване на националната 
идентичност; 
– стремежа за приобщаване към европейските и 
общочовешките ценности и култура. 
2. Да разбират развитието на българската 
литература в периода от Освобождението до 
края на ХIХ век: 
2.1. Развитие на идеята за националното 
(национален идеал, национален език, 
национален характер, национална история, 
държава); 
2.2. Проблематизиране на представите за 
родното (възрожденски идеали – идеали на 
следосвобожденското време): 
– сатира на отрицателните страни на 
националния характер; 
– българинът и другите. 

литературна 
история, 
литературен процес, 
литературно 
направление, 
литературна школа, 
социален реализъм, 
модерно съзнание, 
индивидуализъм, 
символизъм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения на българската литература 
и да коментират главните културно-
исторически и художествени проблеми, 
разработвани от тях. 
2. Да проследят развоя на литературния 
процес. 
3. Да изясняват литературните явления в 
съпоставка на автори и произведения от 
българската и европейската литература. 
4. Да разширят, задълбочат и надграждат 
знанията си чрез детайлизиране. 
5. Да изясняват съотношението риторика 
– стилистика в поезията на Иван Вазов. 
6. Да разглеждат Вазовата поетиката в 
съпоставителен план с поетика на Ботев.  
 

Да осъзнават 
взаимовръзката между 
историческите събития 
и литературния процес, 
между националната 
идеология и темите и 
проблемите в 
литературата. 
 
 



„Пейзаж“, „Тъмен герой“, „Кандидат за 
хамама“ 
2.2. Алеко Константинов 
Фейлетони: 
„Страст“, „Честита Нова година“, „По 
изборите в Свищов“, „Сеятели на рабски 
чувства“, „Разни хора, разни идеали“. 
„Бай Ганю“ 
 

3. Развитие на поетическия език:  
– от фолклорната поетика към поетиката на 
европейската и световната литература; 
– развитие на жанровата система. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ядро 2: 
Литературни 
компетент-
ности 

Стандарт 4: 
Познава развитието на българската 
литература като част от европейския 
литературен процес и националната 
обществена и културна история (според 
програмата за учебно съдържание на първо 
равнище).  
Очаквани резултати: Ученикът познава:  
3. Тенденциите в развитието на българската 
литература от началото на XX век до 
Първата световна война 
3.1. Национална литературна традиция и 
естетически индивидуализъм 
Кръгът „Мисъл“ 
3.1. Пенчо Славейков 
„Олаф ван Гелдерн“, „Епически песни“, 
„Псалом на поета“, „Сън за щастие“ 
3.2. Пейо Яворов 
Лирика: „На нивата“, „Заточеници“, 
„Арменци“, „Хайдушки песни“, „Ще бъдеш в 
бяло“, „Две хубави очи“, „Стон“, „Калиопа“, 
„Сенки“, „Песен на песента ми“, „Градушка“, 
„Нощ“, „Песента на човека“, „Към върха“, 
„Маска“, „Две души“ 
Драма: „В полите на Витоша“ 
4. Духовни и социални аспекти на 
общностното живеене, отразени в 
литературата 
4.1. Елин Пелин 
Разкази: „Ветрената мелница“, „Мечтатели“, 
„Косачи“, „Край воденицата“, „Задушница“, 
„На оня свят“, „Андрешко“, „Престъпление“, 
„Напаст божия“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учениците трябва: 
4. Да разберат предпоставките, които налагат 
деленето на българското културно и 
литературно пространство от началото на ХХ 
век до Първата световна война: 
4.1. Естетическият конфликт „стари и млади“; 
4.2. Нов поглед към проблема за националното; 
4.3. Личността и универсалните ценности. 
5. Проблематизиране на представите: 
5.1. За националното; 
5.2. За родовото; 
5.3. За социалното; 
5.4. За личностното и универсалното. 
6. Развитие на поетическия език:  
6.1. Възникване на модернистичен и 
символистичен изказ; 
6.2. Развитие на жанровата система. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да коментират аспектите на българския 
литературен процес в съпоставка с 
европейските литературни направления и 
школи. 
2. Да проследяват литературния процес в 
стремежа към догонване на европейското 
развитие.  
3. Да разбират преминаването от 
фолклорните мотиви към проблемите, 
поставени от историята, и към 
диференцирано изразяване на 
индивидуалния свят на личността.  
4. Да разглеждат поетиката на 
символизма в съпоставителен план с 
поезията от началото на ХХ век. 
5. Да изясняват промените в жанра разказ 
в съпоставка между разказа на Иван 
Вазов и  разказа на Елин Пелин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осъществява връзка 
между проблемите, 
открити в 
литературните творби и 
философските аспекти 
на познанието. 
 
 



Повести: „Гераците“ 
Сборник разкази „Под манастирската лоза“ 
5. Символизъм 
5.1. Лирика – поет по избор 
5.2. Димчо Дебелянов – „Пловдив“, „Станси“, 
„Черна песен“, „Спи градът“, „Да се 
завърнеш...“, „Помниш ли, помниш ли...“, „Аз 
искам да те помня все така“, „Гора“, „Миг“, 
„Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“, 
„Прииждат, връщат се“ 
 
 

 
 

Ядро 3: 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художест-
вената 
творба 
 

Стандарт 1: 
Ситуира изучавана литературна творба в 
породилата я културна система и я 
анализира в съответствие с присъщата £ 
културна и художествена норма. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Разбира връзката между социокултурната 
ситуация и пораждането на литературната 
творба. 
2. Разбира вътрешната взаимовръзка между 
отделните автори и творби, оформящи 
целостта на литературния процес. 
3. Може да ситуира изучаваната творба в 
нейния социокултурен и художествен 
контекст. 
 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират връзката между социокултурната 
ситуация и литературната творба:  
– времето поражда своите основни духовни 
проблеми;  
– литературата реагира по различен начин на 
тях, но винаги взема отношение.  
2. Разбират отношението между творбата и 
естетическия вкус на епохата. 
 
 

социокултурна 
ситуация и 
литература, 
художествен 
контекст, 
художествена норма 
на епохата 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да проблематизират откритите в 
изучаваната творба идеи и да ги 
съотнасят с проблемите на 
социокултурната ситуация, породила 
произведението.  
2. Да съотнасят художествен текст или 
автор към съответен социокултурен и 
литературен контекст. 
 

 
 

 Стандарт 2: 
Извлича художествения смисъл на 
конкретно литературно произведение във 
връзка с неговото място в творчеството на 
писателя, в развитието на школата или 
направлението и в общочовешки план. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Прави анализ на изучавана литературна 
творба. 

Учениците трябва: 
1. Да анализират художествена творба 
(художествени творби) с оглед на поставен 
проблем:  
– свързват структурните и тематичните 
особености на творбата с характерните за 
епохата художествени и естетически норми; 
– отчитат влиянието на индивидуалния стил. 
 

историческо 
развитие на 
жанровете, 
литературно 
направление, 
поколение, школа, 
индивидуален стил 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват в проблематиката на 
разглежданата творба характерните за 
епохата хуманитарни проблеми.  
2. Да отнасят откритите в художествената 
творба проблеми към проблемите на 
нашето време. 
 

Прилага усвоените 
теоретични знания по 
етика и естетика при 
интерпретацията на 
конкретните 
литературни 
произведения. 
 
Обвързва изясняването 
на изведените в 
литературната творба 



2. Посочва връзката между открития 
художествен смисъл на творбата и 
основните хуманитарни проблеми в 
творчеството на автора и проблемите на 
българското общество в различни етапи от 
неговото развитие. 
3. Посочва трайните общочовешки 
ценности, проблематизирани в творбата. 
 
 

проблеми с основни 
етични и естетически 
категории. 
 

Ядро 3: 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художест-
вената 
творба 
 

Стандарт 3: 
Извършва самостоятелен подбор на четива 
и използва популярни информационни 
източници за книжовната продукция. 
Мотивира индивидуалния си читателски 
избор, като посочва актуалната за него 
проблематика и съдържание, увлекателност 
на сюжета, рецептивни нагласи по 
отношение на различия жанрове, автори и 
пр. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Умее да намира информация за 
книжовната продукция в традиционните и 
електронните средства за информация. 
2. Умее да подбере четиво според 
индивидуалните си предпочитания. 
3. Може да мотивира читателския си избор, 
като посочи предпочитания към 
проблематика и съдържание на творбата, 
увлекателност на сюжета, очаквания за 
въздействие по отношение на различни 
жанрове, автори и пр. 
 

Учениците трябва: 
1. Да умеят да търсят информация за 
книжовната продукция.  
2. Да подбират четива, съгласно 
предпочитанията си, следвайки читателския си 
опит и информацията, която получават от името 
на автора, жанра на произведението, 
издателската поредица, анотацията, 
оформлението, отделни пасажи от 
произведението, литературните обзори и 
критики и т. н. 
3. Да обосновават читателските си 
предпочитания, като обръщат внимание на 
отделни аспекти от съдържанието и строежа на 
предпочитаните литературни произведения. 
 

книжовна продукция, 
информационни 
източници 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност:  
1. Да контактуват постоянно с популярни 
източници на информация за книжовната 
продукция (традиционни и електронни);  
2. Да избират самостоятелно четива и да 
получават консултации за това от учителя 
или от други специалисти. 
3. Да разговарят по проблеми, засегнати в 
книги, които са чели по самостоятелен 
избор, и да мотивират читателските си 
предпочитания. 
 

Прилагат знанията и 
уменията си, получени в 
часовете по 
информационни 
технологии, за работа с 
електронни средства за 
информация 

 Стандарт 4: 
Открива и коментира връзката между 
художествения смисъл на литературното 
произведение и житейските проблеми, които 
стоят пред личността.  
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Открива в изучаваните произведения 
онези общи хуманитарни принципи, които са 

Учениците трябва: 
1. Да разбират диалога на читателя с творбата, 
литературния герой и автора. 
2. Да разбират спецификата на художественото 
въздействие като особен вид естетически опит, 
подлагащ на проверка хуманитарната култура 
на личността. 
 
 

асоциация, 
имитацио,  
игра, 
катарзис,  
ирония 
 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват актуална проблематика в 
изучаваните творби и да я съпоставят с 
образци на съвременната култура. 
2. Да дискутират по хуманитарни въпроси, 
свързани с откритите в произведението 
обществени и човешки проблеми. 
 

 
 



валидни и до днес, независимо от 
промените в историческото развитие на 
обществото. 
2. Формулира съществените хуманитарни 
проблеми, стоящи пред съвременните 
общества и индивиди, и свързва тези 
проблеми с трайните ценности, открити в 
анализираните творби. 
 
 
 

Ядро 4: 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
създаване 
на 
изказвания и 
писмени 
текстове 
 

Стандарт 5:  
Владее структурата на 
литературноинтерпретативното съчинение и 
на есето на литературна тема и изпълнява 
специфичен литературен тест за проверка 
на компетентности. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
– задълбочава знанията и развива уменията 
си за написване на 
литературноинтепретативно съчинение и на 
аргументативно есе на литературна тема. 
 

Учениците трябва да усвоят: 
1. Аргументативен тип текст – същност и 
структура 
– структурни компоненти, проблем, твърдение, 
аргументация; 
– аргументация чрез разсъждаване и 
интерпретация. 
2. Разновидности на текстовете от 
аргументативен тип 
– литературноинтерпретативното съчинение; 
– есето като текст с аргументация, базирана 
върху интерпретация на литературни творби. 
– есе на свободна тема. 
 
3. Техники за изграждане на есе и литературно-
интерпретативно съчинение 
 
 
 

цитат, позоваване, 
композиция,  
анализ, 
интерпретация, 
литературен обзор, 
рецензия,  
анотация 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират и да интерпретират 
изучаваните в клас литературни 
произведения. 
2. Да пишат литературноинтепретативно 
съчинение или аргументативно есе по 
зададена литературна тема, като ученикът 
избира жанровата стратегия на текста си. 
3. Да анализират чужди литературни 
интерпретации и аргументативни есета на 
литературна тема и да създават план за 
свои по зададена тема. 
4. Да анализират допуснатите грешки. 

 

 



Учебна програма по литература за ХІ клас – задължителноизбираема непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебно 

съдържание 

 
Очаквани резултати на ниво 

учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми 

 
Основни нови 

понятия  
(по теми) 

 
Контекст и дейности 

(за цялото ядро и/или за цялата 
програма) 

 
Възможности за 
междупредметни 

връзки 
 
Ядро 1: 
Социо-
културни 
компетент-
ности 

Стандарт 1: 
Коментира при анализ на 
литературна творба възлови 
хуманитарни проблеми, 
породени от нарушаването 
на универсалната ценностна 
система. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Разбира и коментира 
същността на основните 
конфликти в изучаваните 
произведения и техния 
хуманитарен смисъл. 
2. Съотнася конфликтите на 
национална, класова и др. 
основа към универсалните 
човешки ценности и тълкува 
тяхната валидност. 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират, че 
художествените конфликти 
отразяват дилемите на 
времето. 
2. Да осмислят, че 
конфликтите в художествената 
творба често надхвърлят 
границите на епохата и 
придобиват универсален и 
общочовешки смисъл. 
 

конфликт, 
универсална 
ценност 
основни 
конфликти 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да се запознаят със 
съдържанието на изучаваните 
творби и да коментират 
възловите нравствени конфликти 
в тях, извличайки характерните 
за епохата идеи за човека и 
обществото. 
2. Да откриват трайното и 
непреходното в литературата. 
 

На учениците 
трябва да се 
даде 
възможност: 
1. Да се запознаят 
със съдържанието 
на изучаваните 
творби и да 
коментират 
възловите 
нравствени 
конфликти в тях, 
извличайки 
характерните за 
епохата идеи за 
човека и 
обществото. 
2. Да откриват 
трайното и 
непреходното в 
литературата. 
 

 Стандарт 2:  
Анализира проблемите, 
възникнали при сблъсъка 
между различни човешки 
общности, или проблемите, 
възникнали при 
противопоставянето на 
човешката общност  
с универсалните ценности.  

Учениците трябва: 
1. Да разберат, че сблъсъците 
между човешките общности 
имат мирогледна и ценностна 
основа.  
2. Да придобият представа, че 
доброто и правилното на всяка 
общност често пъти 
противоречи на представите 

 
основни 
конфликти 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират и коментират 
основните конфликти в 
литературата и да ги съпоставят 
със своя личен и човешки опит, 
както и с основните хуманитарни 
идеи на съвременността. 
 

На учениците 
трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират и 
коментират 
основните 
конфликти в 
литературата и да 
ги съпоставят със 



Очаквани резултати 
Ученикът разбира: 
1. Идейните и културните 
основания за сблъсъците 
между ценностните системи 
на различните човешки 
общности (етнически, 
национални, класови). 
2. Последиците от сблъсъка 
на ценностите, изповядвани 
от дадена човешка общност 
с универсалните ценности. 
 

на другата. 
3. Да осъзнаят, че при 
решаване на своите проблеми 
човешките общности често 
пъти възприемат ценностни 
ориентири, които са в 
дисхармония с универсалните: 
– етническите и националните 
сблъсъци и нарушените 
универсални ценности;  
– класовите сблъсъци и 
нарушените универсални 
ценности. 

своя личен и 
човешки опит, 
както и с основните 
хуманитарни идеи 
на съвременността. 
 
 

 Стандарт 4: 
Открива в развитието на 
българската литература 
различни фази от 
формирането на българската 
национална идентичност. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Разбира основните идеи 
на българската литература, 
свързани с изграждането на 
националната идентичност. 
2. Осмисля различните 
решения на проблема за 
националната и културна 
идентичност. 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират основните идеи 
на българската литература за 
изграждане на национална и 
културна идентичност: 
– аспекти в осмислянето на 
темата за националното (език, 
пространство, история); 
– национален пантеон на 
героите; 
– мястото на българската 
култура в европейската. 
2. Да познава различните 
решения на проблема за 
националната и културната 
идентичност: 
– специфика на националната 
идентичност и приобщаване 
към европейски и универсални 
ценности; 
– конфликтът „млади“ и 
„стари“; 
– проблемът „свое“ и „чуждо“. 
 

нация, свое 
и чуждо, 
национална 
идея, 
образите на 
родното 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения на българската 
литература, където са изразени 
идеите за национална 
идентичност. 
2. Да проследят развитието на 
идеята за национална 
идентичност, национално 
самосъзнание и на националните 
идеали в изучаваните 
произведения. 
 

В съпоставка с 
изученото по 
история да се 
затвърдят и 
разширят 
представите за 
българска 
национална 
идентичност. 

 
Ядро 2: 

Стандарт 1: Учениците трябва: 
1. Да разширят знанията за 

персонажна 
система 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 

 



Литературн
и 
компетент-
ности 
 

Характеризира жанровата 
специфика и поетиката на 
изучените произведения. 
Характеризира 
персонажната система с 
оглед на различните 
функции, изпълнявани от 
героите в структурата на 
текста. Обяснява ролята на 
художествения език за 
цялостното художествено 
внушение. Разбира 
особеностите на различните 
видове стихосложение.  
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Разбира особеностите на 
художествения език в 
анализираното 
произведение; 
2. Тълкува жанровата 
природа на изучаваното 
произведение; 
3. Разбира мястото на 
образите на героите в 
персонажната система. 
 
 

естетическите и 
художествените проблеми на 
литературата: 
– естетически характер на 
литературата; 
– основни естетически 
категории; 
– сюжет и фабула; 
– композиция; 
– образи на героите; 
– език и стил на 
художественото произведение; 
– разликите в поетиката при 
художествените направления; 
– стихосложение. 
2. Да разширят знанията си за 
жанровата природа на 
произведенията и връзката им 
с жанровата система на 
българската литература. 
 

памфлет, 
политическа 
сатира, 
мемоарна проза, 
идилия, 
мистификация, 
елегия, 
символистична 
поема 

1. Да се запознаят с развитието 
на литературните жанрове в 
българската литература и да 
коментират влиянието на 
жанровата организация върху 
смисъла и въздействието на 
анализираното произведение.  
2. Да коментират особеностите 
на персонажната система и 
принципите за идентификация 
между герой и читател. 
3. Да анализират проявленията на 
художествения език в 
изучаваните произведения. 
 

 Стандарт 2: 
Познава основните 
характеристики на 
изучените литературни 
направления/школи и 
техните върхови 
художествени постижения. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Познава спецификата на 
възрожденската поетика.  

Учениците трябва: 
1. Да определят основните 
художествени принципи на 
възрожденската литература. 
2. Да познават развитието на 
жанровата система в 
творчеството на Вазов и 
поетиката на литературата до 
края на XIX в. 
3. Да обосновава 
реалистичното и сатиричното 

„млади“ и 
„стари“,  
естетически 
индивидуализъм, 
символизъм 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с най-важните 
особености на отделните 
направления и школи и да ги 
прилагат в анализа на 
изучаваните творби. 
 

 



2. Познава особеностите на 
различните модернистични 
поетики (кръгът „Мисъл“, 
символизмът). 
 

отношение към 
следосвобожденската 
действителност в 
белетристиката. 
4. Да познава поетическите 
езици на модерната естетика: 
– кръгът „Мисъл“; 
– символизъм. 
 

 Стандарт 4: 
Познава историята на 
българската литература като 
част от общия европейски 
литературен процес и 
обществената и културна 
история на България 
(съгласно заложеното в 
програмата за второ 
равнище учебно 
съдържание). 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Познава особеностите на 
българското литературно 
развитие като част от 
единния европейски процес, 
като освен авторите и 
произведенията от първо 
равнище познава:  
1.1. Христо Ботев 
„Гeргьовден“, „В механата“, 
„Патриот“, „Странник“, 
„Пристанала“ 
Публицистика. 
1.2. Иван Вазов 
Лирика: 
„Векът“, „Апатията“, 
„Пустота“, „Отечество 
любезно“ 

Учениците трябва: 
1. Да познават основните 
характеристики на 
Българската литература в 
периода на национално-
освободителните борби. 
2. Да познават процеса на 
развитие на жанровете в 
литературата: 
– от фолклорната поетика към 
поетиката на европейската и 
световната литература; 
– обогатяване и развитие на 
художествения език. 
3. Да отчитат ролята на 
мемоаристиката при 
изграждането на образа на 
миналото като нравствен 
коректив на 
следосвобожденската 
реалност.  
4. Да осмислят проблемите, 
възникващи от конфликта 
между възрожденски идеали и 
идеалите на 
следосвобожденската 
действителност: 
– реалистичен и критически 
поглед към новата реалност; 
– идеали и разочарование; 

 На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения на българската 
литература и да коментират 
главните културно-исторически и 
художествени проблеми, 
разработвани от тях. 
2. Да проследят развоя на 
литературния процес. 
3. Да си изясняват литературните 
явления в съпоставка на автори и 
произведения от българската и 
европейската литература. 
4. Да разширят, задълбочат и 
надграждат знанията си чрез 
детайлизиране. 
 

Да осъзнават 
взаимовръзката 
между 
историческите 
събития и 
литературния 
процес, между 
националната 
идеология и темите 
и проблемите в 
литературата. 
 



Проза: 
„Кардашев на лов“, 
„Травиата“ 
„Немили-недраги“,  
Драма: 
„Хъшове“ 
1.3. Захари Стоянов 
„Записки по българските 
въстания“ 
1.4. Алеко Константинов 
Пътепис: 
„До Чикаго и назад“ и др. 
Фейлетони:  
„Херострат II“, „Миш-маш“ 
и др. 
1.5. Д-р Кръстев 
Кръгът „Мисъл“. 
1.6. П. Ю. Тодоров 
Идилия. Драма. По избор: 
„Змейова сватба“ или 
„Зидари“ 
1.7. П. П. Славейков 
„На острова на блажените“ 
Статии (по избор) 
1.8. П. К. Яворов 
„Стихотворения“, 
„Безсъници“, „Прозрения“, 
„Подир сенките на 
облаците“; 
1.9. Елин Пелин 
Разкази: 
„Кумови гости“, „Пролетна 
измама“, „Изкушение“, 
„Самодивските скали“ 
Повест: 
„Земя“  
1.10. К. Христов – лирика 
1.11. Поет символист по 

– сатира на отрицателните 
страни на националния 
характер. 
5. Да осъзнават новите 
тенденции в литературното 
развитие като търсене и 
утвърждаване на 
индивидуални и универсални 
ценности: 
– естетическият конфликт 
„стари и млади“; 
– традиция и модернизъм, 
национално и европейско; 
– нов поглед към национално-
освободителните борби; 
– ценностите на личността; 
– драмата на познанието и 
себепознанието; 
– тенденция към развитие без 
противопоставяне на 
традицията. 
 



избор – лирика 
1.12. Димчо Дебелянов 
Лирика: 
„Легенда за разблудната 
царкиня“ 
 

 
Ядро 3: 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
общуване с 
художестве
ната творба 

Стандарт 1: 
Поставя изучаваната 
литературна творба в 
конкретен художествен 
контекст и коментира 
специфичните й особености 
в съответствие с породилата 
я художествена практика на 
направлението или школата. 
Очаквани резултати  
Ученикът: 
1. Познава различните етапи 
от развитието на българския 
художествен процес: 
– анализира произведения с 
оглед на тяхната поетика и 
стилистика; 
2. Отчита спецификата на 
творбата с оглед на 
практиката на определени 
художествени направления 
и школи 

Учениците трябва: 
1. Да диференцират 
исторически обусловените 
проблеми на българския 
социокултурен модел: 
– борбата за изграждане на 
„българина в роба“; 
– стремежът за откриване на 
„человека в българина“; 
– модернистичните търсения и 
техните специфични 
проявления (манифести, 
издания, характерни 
тематични и езикови 
предпочитания). 
2. Да обвързват литературната  
интерпретация на 
художественото произведение 
с въздействените му 
особености и пораждащия го 
социокултурен контекст. 
3. Да обвързват литературната  
интерпретация на смисловите 
и въздействените аспекти на 
художествената творба от 
позицията на нашето време. 
 

художествена 
норма, 
функции на 
литературната 
творба, 
манифест 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да откриват в 
проблематиката на 
разглежданата творба 
характерната за епохата 
художествена норма. 
2. Да отчитат връзката между 
творбата и художествената 
практика на школата или 
направлението, което я поражда. 

 

 Стандарт 2: 
Анализира художествената 
творба от гледна точка на 
различни интерпретаторски 
подходи. Коментира 
художествено произведение 

Учениците трябва: 
1. Да правят интерпретация от 
гледна точка на 
художествените идеи: 
– на основни художествени 

анализ, 
интерпретация, 
интерпретативен 
подход, 
школа в 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да се запознаят с 
многообразието на 
интерпретативните подходи 
към художествената творба и 

Прилагат знанията 
и уменията за 
анализ и 
интерпретация в 
работата с 
художествени 



с оглед на спецификата на 
идейно-художествената му 
проблематика (водещи 
хуманитарни идеи, основни 
конфликти и техния 
ценностен смисъл, 
персонажите и тяхната роля 
при формиране на цялото 
художествено внушение на 
творбата, главните 
компоненти в структурата 
на творбата). 
Очаквани резултати  
Ученикът: 
1. Извършва анализ на 
изучавана литературна 
творба. 
 
 

идеи на епохата и да 
коментират тяхното 
проявление в творбата; 
– да съпоставят възможните 
смисли на творбата към 
пораждащия контекст и 
съвременното тълкуване. 
2. Да прави избор на 
интерпретативен подход. 

литературознани
ето 

различните школи в 
литературознанието, 
свързани с тях.  
2. Да се запознаят с принципите 
на различни интерпретаторски 
подходи и титулни образци от 
тях. 

текстов в часовете 
по чуждоезиково 
обучение. 

 Стандарт 3: 
Мотивира индивидуалния си 
читателски избор, като посочва 
специфични художествено-
естетически критерии 
(значимост на хуманитарната 
проблематика, стилови 
особености, принадлежност на 
автора към предпочитана 
литературна традиция и пр.).  
Очаквани резултати 
Ученикът: 
Мотивира читателски избор 
в съответствие с изграден 
естетически вкус и 
естетически критерии. 
 

Учениците трябва: 
1. Да развият мотивация за 
четене. 
2. Да разбират потребността от 
четене като духовна 
необходимост и естетическа 
наслада. 

критерии за 
подбор на 
четиво,  
мотивация на 
читателския 
избор 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да разговарят за мотивите, 
които ги водят при избор на 
четиво.  
2. Да коментират своя и на 
другарите си избор. 
3. В разговор помежду си и с 
учителя да повдигат 
хуманитарни въпроси, които ги 
вълнуват, и да търсят литература, 
която да им помогне при 
житейските решения. 

 

 Стандарт 4: 
Използва 
литературнокритически 

Учениците трябва: 
Да знаят, че: 
1. Съществува богата 

литературна 
критика, 
анализ и 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с най-

Прилагат знанията 
и уменията си, 
получени в 



текстове и заема позиция 
спрямо изразените в тях 
идеи. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Показва осъзната 
необходимост от работа с 
литературнокритически 
текстове, умее да ги чете, 
разбирайки гледната точка 
на автора и проследява 
логиката на неговите 
аргументи.  
2. Осъзнава, че както 
гледната точка, така и 
аргументацията, изразяват 
само една 
възможна позиция спрямо 
творбата; 
3. При несъвпадение с 
изразените от автора мнения 
аргументира възраженията 
си, като представя 
тълкуване, което според 
него отразява по-адекватно 
смисъла и въздействието на 
интерпретирания текст или 
проблем. 
 

традиция за анализ и 
интерпретация на 
художествената литература. 
2. Нейното съществуване се 
обуславя от  факта, че 
художественият текст може да 
формира множество смислови 
внушения и въздействия. 
 3. Литературнокритическият 
текст трябва да се чете само 
като едно възможно мнение – 
мнението на автора не е 
истина от последна инстанция. 
4. Позоваването на 
литературно-критически 
анализ трябва да става само 
тогава, когато се заема някаква 
позиция спрямо изказаното от 
автора (включително съгласие 
и подкрепа), самоцелното 
цитиране и перефразиране на 
чужди мисли е спекулативно. 
 

интерпретация, 
позоваване 
 

представителните текстове на 
литературнокритическата 
традиция, интерпретираща 
развитието на българската 
литература. 
2. Да подлагат на дискусия 
изказаните от автора на 
литературнокритическия текст 
мнения. 
3. Да формулират собствени 
мнения, облягайки се върху 
няколко прочетени 
литературнокритически мнения, 
със заемане на позиция спрямо 
предходните гледни точки. 

часовете по 
информационни 
технологии, за 
работа с електронни 
средства за 
информация. 
 

 
Ядро 4: 
Социо-
културна и 
литературна 
компетент-
ност: 
създаване на 
изказвания 
и писмени 
текстове 

Стандарт 2:  
Практически владее някои 
основни 
литературнокритически 
жанрове (кратък отзив за 
неизучавано произведение; 
анотация; кратка 
характеристика на автор).  
Очаквани резултати 
Ученикът може: 

Учениците трябва: 
1. Да усвоят: 
– разновидностите на есето с 
оглед на предмета, целта и 
комуникативната задача; 
– разновидностите на 
литературноинтерпретативнот
о съчинение (отзив, рецензия, 
анотация, характеристика на 
автор). 
 

отзив,  
анотация, 
рецензия, 
характеристика 
на автор 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да се запознаят с особеностите 
на отзива, анотацията, 
рецензията и характеристиката 
на автор от представителни 
образци, осигурени от учителя за 
работа в клас. 
2. Да анализират структурата и 
да направят план на чужд 

Овладяването на 
техниката на отзива 
и анотацията е 
важно условие за 
работата и по 
другите предмети, а 
по-късно – и в 
живота. 
 



 1. Да направи отзив за 
неизучавано произведение. 
2. Да направи анотация. 
3. Да направи 
характеристика на автор. 
 

образец, а по-късно и на свой. 
3. Да правят (устно или писмено) 
отзиви, анотации, рецензии и 
характеристики на автор. 
4. Да анализират постиженията и 
да отчитат допуснатите грешки. 
 

 Стандарт 3: 
Владее базови реторически 
умения с цел повишаване 
въздействената ефективност 
на изказването си (виж ДОИ 
за УС по български език). 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Прилага овладените 
съгласно програмата по 
български език реторически 
умения в монологични и 
дискусионни изказвания на 
литературни теми. 
 

Учениците трябва: 
1. Да могат да прилагат на 
практика знанията и уменията 
за реторическа организация на 
изказванията. 
 

реторика, 
реторически 
похват, 
въздействие на 
изказването 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да прилагат на практика 
наученото за реторическата 
организация на речта. 
2. Да провеждат литературни 
дискусии, в които да представят 
аргументирано и въздействено 
позицията си. 
 

Владеенето на 
убедителен начин 
на говорене е  
фундаментално 
умение за работата 
но 
всички предмети. 
 

 Стандарт 4: 
Събира, анализира и 
съпоставя литературна 
информация от различни 
източници (научни 
съчинения, критически 
статии, речници и 
енциклопедии, 
библиографски справочници 
и пр.), като я организира във 
вид подходящ, за 
конкретната задача. 
Очаквани резултати 
Ученикът: 
1. Умее да търси и намира 
специфична литературна 
информация.  

Учениците трябва: 
1. Да развият уменията си за 
събиране на литературна 
информация. 
2. Да използват новите 
технологии, които ни 
предлагат разнообразни 
помощни средства. 

информация, 
информационни 
източници, 
организиране на 
информация 
 

На учениците трябва да се 
даде възможност: 
1. Да събират информация в 
съответствие с целите на своята 
работа.  
3. Да водят записки, конспекти и 
картотеки.  
4. Да организират събраната 
информация според нуждите на 
своето изложение. 
 

Умението за 
събиране на 
информация и 
нейното 
организиране е 
базово умение за 
работата по всички 
предмети. 
 



2. Познава спецификата на 
видовете съчинения и прави 
разлика между нужната за 
всеки отделен вид 
информация. 
3. Знае да търси нужната му 
информация – умее да 
работи с библиотеки, 
електронни средства за 
информация и пр. 
4. Умее да конспектира 
правилно с оглед на целите, 
заради които събира 
информация. 
5. Организира 
информацията по различни 
признаци, така че лесно да 
си служи с нея. 
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Учебна програма по български език за ХІІ клас 
(задължителна подготовка) 

 
 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми 

Основни нови 
понятия (по теми) 

Контекст и дейности 
(за цялото ядро и/или  
за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни връзки 

 
 
Ядро 1: 
Социокултурни 
компетентности 

 
 
 
Стандарт: 
– Съобразява езиковия си 
изказ с различни типове 
ситуации в сферата на 
официалното общуване; 
 
 
 
 
 
– Използва уместно в 
ролята си на говорещ 
различни езикови 
регистри, характерни за 
социокултурните сфери, в 
които общува; разпознава 
различни езикови 
регистри при разчитане на 
смисъла на чужди 
текстове. 
 
 

Учениците трябва да усвоят: 
 
 
Тема 1: Езикът като средство 
за общуване. Дискурсът. 
Социална и психологическа 
природа на дискурса: 
– дискурсът като речево 
поведение в комуникативния 
акт – размяна на информация; 
– текстът като материализация 
на дискурса – размяна на 
смисли чрез езикови знакове. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
дискурс, 
речево поведение, 
функции на езика 
 
 
 
 

На учениците трябва да 
се даде възможност: 
 
– да се запознаят в 
практически и 
теоритичен план със 
социалната и 
психологическата 
природа на дискурса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Знанията и уменията, 
свързани с речевото 
поведение и функциите на 
езика, способстват за 
социализацията на ученика и 
са интегрален елемент в 
обучението по български език 
и останалите хуманитарни 
дисциплини. 
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Ядро 2: 
Езикови 
компетентности 

– Отчита 
задължителността и 
възможността за избор по 
отношение на употребата 
на езикови средства с 
оглед на различни сфери 
на общуване; 
 
– Използва различни 
езикови средства в свой 
текст, за да открои лична 
гледна точка, и 
разпознава езикови 
средства с такава 
функция в чужд текст. 

Тема 1: Езикът като система: 
– специфика на езиковия знак – 
отношение между означаващо 
и означавано; 
– отношения между езиковите 
единици от различните езикови 
равнища (фонетично, 
граматично, лексикално) – 
системни езикови правила. 
 
 

система и 
структура на езика, 
езиков знак, 
означаващо, 
означавано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– да се запознаят със 
знаковия и системния 
аспект на езика; 

Знанията, свързани със 
знаковия и системния аспект 
на езика, обслужват 
обучението по информатика, 
философия, психология и  по 
останалите дисциплини, 
които имат отношение към 
гражданското образование. 

Ядро 3 и Ядро 4: 
Социокултурна и 
езикова 
компетентност: 
устно и писмено 
общуване 

 
– Изгражда цялостно 
изказване; може да 
участва в интервю като 
конкурсна форма; при 
публично изказване 
спазва нормите на 
книжовния изговор. 
– Създава собствени 
текстове с аналитична, 
тълкувателна насоченост; 
текстове от 
аргументативен и 
описателен тип. 
– Прилага най-често 
използваните в писменото 
общуване жанрови 
модели. 

Тема 1: Подготвяне на набор 
от текстове документи, 
необходими за социалната 
реализация на зрелостниците 
– при продължаване на 
образованието; при 
постъпване на работа: 
– жанрови форми – интервю 
при кандидатстване; конкурсно 
есе; CV (curriculum vitae); 
заявление (молба). 
Тема 2: Създаване на 
аргументативни текстове по 
хуманитарен проблем: 
– публично изказване със 
свободна аргументация; 
– есе със свободна 
аргументация; 
– литературноинтерпретативно 
съчинение. 

 
 
 
 
 
интервю, 
CV, 
конкурсно есе 

 
– практически да се 

запознаят с 
различни 
документи, 
свързани с 
продължаване на 
образованието или 
постъпване на 
работа; 

– да се запознаят с 
особеностите на 
конкурсното 
интервю; 

– да усвоят 
разновидностите на 
конкурсното есе.  

 
Знанията и уменията за 
успешно представяне в 
конкурсна ситуация са 
свързани с учебните 
дисциплини, които имат 
отношение към гражданското 
образование и способстват  
за социалната реализация на 
учениците. 
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Учебна програма по български език за ХІІ клас 

(задължителноизбираема непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка) 
 

 
Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
ниво учебна програма 

 
Очаквани резултати по 
теми 

Основни нови 
понятия (по теми) 

Контекст и дейности 
(за цялото ядро и/или  
за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни връзки 

 
 
Ядро 1: 
Социокултурни 
компетентности 
 

 
 
 
Стандарт: 
– Съобразява езиковия 
си изказ с различни 
типове ситуации в 
сферата на 
официалното общуване; 
 
 
 
 
– Използва уместно в 
ролята си на говорещ 
различни езикови 
регистри, характерни за 
социокултурните сфери, 
в които общува; 
разпознава различни 
езикови регистри при 
разчитане на смисъла 
на чужди текстове. 
 

Учениците трябва да 
усвоят: 
 
 
 
Тема 1: Техники за 
общуване в различни 
социокултурни сфери за 
постигане на различни 
комуникативни цели 
(дискурсни техники): 
– наративни техники; 
– дескриптивни техники;  
– аргументативни техники.  
 

 
 
 
 
дискурсна техника, 
наративна техника, 
дескриптивна 
техника, 
аргументативна 
техника 
 
 

На учениците трябва да 
се даде възможност: 
 
    
– практически да 
прилагат в процеса на 
обучението различни 
техники за общуване; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Овладяването на разнообразни 
техники за общуване в 
различни комуникативни 
ситуации е свързано с 
дисциплините, имащи 
отношение към гражданското 
образование, и способства  за 
успешната социална 
реализация на учениците. 
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Ядро 2: 
Езикови 
компетентности 

– Отчита 
задължителността и 
възможността за избор 
по отношение на 
употребата на езикови 
средства с оглед на 
различни сфери на 
общуване; 
 
 
– Използва различни 
езикови средства в свой 
текст, за да открои 
лична гледна точка, и 
разпознава езикови 
средства с такава 
функция в чужд текст. 

 
Тема 1: Функциониране на 
езика в дискурса. 
Задължителност и 
свобода при употребата 
на езика: 
– подбор и съчетаване на 
езиковите средства от 
различни равнища с цел 
изразяване на определени 
смисли; 
– роля на социалния 
контекст за определяне на 
смислите в дискурса; 
– механизми за изграждане 
на дискурса (кохезия и 
кохерентност). 

 
 
подбор и съчетаване 
на езикови средства, 
кохезия, 
кохерентност 

 
 
– да се запознаят с 
аспектите на 
функционирането на 
езика в дискурса. 

 
Овладяването на аспектите на 
функционирането на езика в 
дискурса има отношение към 
дисциплините, свързани с 
гражданското образование. 

Ядро 3 и Ядро 4: 
Социокултурна и 
езикова компетентност: 
устно и писмено 
общуване 

 

– Изгражда цялостно 
изказване; може да 
участва в интервю като 
конкурсна форма; при 
публично изказване 
спазва нормите на 
книжовния изговор. 
– Създава собствени 
текстове с аналитична, 
тълкувателна 
насоченост; текстове от 
аргументативен и 
описателен тип. 
– Прилага най-често 
използваните в 
писменото общуване 
жанрови модели. 

Тема 1: Дискурсен анализ 
на текст – отношение 
между съдържателно-
логическата и езиковата 
структура на текста и 
социокултурния контекст на 
пораждането му 
(комуникативно намерение, 
участници, условия). 
 
Тема 2: Продуциране на 
текст по зададени 
параметри на социалния 
контекст чрез прилагане 
на различни дискурсни 
техники. 

 
 
дискурсен анализ 
 
 
 
продуциране на 
текст по зададени 
параметри 

 
– да усвоят и прилагат 
принципите на 
дискурсния анализ; 
 
 
 
– да създават собствени 
текстове по зададени 
параметри на 
социалния контекст чрез 
прилагане на различни 
дискурсни техники. 

 
Умението за дискурсен анализ 
е свързано с всички учебни 
дисциплини и способства 
социализицията на личността. 
 
 
Умението да се създават 
собствени текстове по 
зададени параметри на 
социалния контекст е свързано 
със всички учебни дисциплини 
и обслужва успешното 
представяне  в конкурсна 
ситуация. 
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Учебна програма по литература за ХІІ клас – задължителна подготовка 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на 
учебно 

съдържание 

Очаквани резултати на ниво  
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми 

Основни нови 
понятия (по 

теми) 

Контекст и дейности (за цялото ядро и/или 
за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 

връзки 
Ядро 1: 
Социокултурни 
компетентности 

Стандарт 5: 
Притежава диференцирани знания 
за своята национална и културна 
идентичност. 
Очаквани резултати: 
Ученикът разбира: 
1. Етапите в историческото развитие 
на България след Първата световна 
война и свързаните с тях културно-
исторически феномени, като отчита 
факторите, определящи 
своеобразието и многообразието на 
всеки етап. 
2. Проблема за взаимодействието 
между национално, социално и 
универсално. 
 
 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират новите тенденции в 
развитието на българската 
литература: 
– отношението между национално, 
социално и общочовешко;        
– личностната идентичност – 
кръстопът на социални, национални 
и универсални ценности и модели; 
–  социалното и универсалното – „за“ 
и „против“ националното. 
 

национално, 
универсално и 
социално в 
литературата 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват в съдържанието на 
изучаваните творби сблъсъците между 
националното, социалното  и 
общочовешкото и да коментират как те 
допринасят за формирането на културната 
ни идентичност. 
2. Да коментират актуалността и 
валидността на тези сблъсъци в наше 
време. 

 

Ядро 2: 
Литературни 
компетентности 
 

Стандарт 1: 
Притежава системни знания за 
строежа и функционирането на 
художествената творба, умее 
свободно да навлиза в изучаваните 
произведения и си служи 
непротиворечиво със специфична 
литературоведска терминология.  
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Отчита обществените и културни 
функции на художествената творба. 
2. Открива смисловите и 
комуникативни аспекти на 
литературната творба. 
 

Учениците трябва : 
1. Да разбират: 
– спецификата на естетическия и 

обществен характер на 
литературата: 

– основни естетически категории; 
– ролята на литературата за 

естетическото усвояване на 
българската действителност; 

– връзката между социално-
историческата и литературната 
проблематика. 

2. Да отчитат ролята на смисловите 
и комуникативните аспекти на 
литературната творба: 

свободен стих, 
 
предметна 
поезия 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 

1. Да се запознаят със същността и 
съдържанието на литературоведските 
понятия и общите характеристики на 
литературата като изкуство. 
2. Да анализират и откриват основните 
аспекти на литературната творба: идейно-
художествено внушение, теми, мотиви, 
композиция, образи на героите, 
художествен език. 
3. Да осмислят ролята на поетическия език 
и стихосложението за формиране на 
художествения смисъл и въздействие на 
творбата. 
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3. Осмисля промените в поетичния 
език и разрушаването на 
традиционната поетическа структура 
като израз на новите естетически 
търсения на епохата. 
 

– проблема за художествената 
условност; 

– знаковия характер на 
литературата; 

– отношението автор–герой–
читател. 

3. Да разбират някои основни 
понятия на поетиката: 
– жанр: 
– текстови структури и структурни 

елементи на художествената 
творба: 

– поетически език на 
художествената творба. 

 
 
 
 

 Стандарт 4: 
Познава развитието на българската 
литература като част от европейския 
литературен процес и националната 
обществена и културна история 
(според програмата за учебно 
съдържание на първо равнище).  
 
Очаквани резултати: 
Ученикът познава:  
1. Българската литература между 
двете световни войни  
1.1. Христо Смирненски 
„Да бъде ден!“ 
 
 
 
1.2. Гео Милев 
„Септември“ 
 
 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да познават основните тенденции 
в развитието на българската 
литература между двете световни 
войни. 
1.1. Социалната дисхармония в 
света  мотивира утопиите за нов 
социален ред. 
– подчиняване на символистичната 
поетика на нови естетически задачи. 
1.2. Развитие на социалните утопии в 
експресионистичния възглед за 
света: 
– социалните основания и 
естетическото случване на бунта 
(опозицията „варварство – 
цивилизация“); 
– включване на всички стилистични 
пластове на езика в поезията 
(„оварваряване“ на поезията). 
1.3. Развитие на поетическия език от 
символистична поетика към 
естетизиране на предметното и 

 
 
 
 
 
 
утопия 
 
 
 
експресионизъм 
 
 
 
 
 
 
 
 
предметна 
естетика 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения от развитието на 
българската литература в периода между 
двете световни войни и да коментират 
основните културно-исторически и 
художествени проблеми, разработвани в 
тях. 
2. Да анализират новите посоки в 
литературния процес: 
2.1. Да коментират литературните явления 
в съпоставка на автори и произведения от 
българската и европейската литература. 
2.2. Да разширяват, задълбочават и 
надграждат знанията си чрез 
детайлизиране на уменията за анализ и 
интерпретация. 
 
 
 
 
 

1. Да осъзнават 
взаимовръзката 
между 
историческите 
събития и 
литературния 
процес; между 
националното, 
социалното и 
общочовешкото и 
темите и 
проблемите в 
литературата. 
 
2. Да използват 
знанията си по 
история и 
философия, за да 
съпоставят 
научното 
тълкуване на 
историческите 
факти и тяхната 
художествена 
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1.3. Атанас Далчев – лирика 
1.4. Елисавета Багряна – лирика 
„Вечната и святата“ 
 
1.5. Йордан Йовков 
Военна проза 
„Вечери в Антимовския хан“, 
„Песента на колелетата“, „Женско 
сърце“, 
„Старопланински легенди“ 
 
1.6. Никола Вапцаров – лирика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Българската литература след 
Втората световна война 
 
 
 
2.1. Димитър Димов 
„Тютюн“ 
 
 
 
2.2. Димитър Талев 
„Железният светилник“ 
 
2.3. Емилиян Станев, „Антихрист“ 
или Генчо Стоев, „Цената на 
златото“ –  
по избор 
 

земното. 
 
1.4. Българската проза межзу двете 
войни в търсене на духовни и 
естетически ценности: 
– култ към доброто и красотата в 
живота; 
– естетизиране на миналото в 
легендарен план. 
 
1.4. Нов етап в развитието на 
революционния утопизъм: 
– утопията за постигане на световна 
справедливост; 
– нравственият идеализъм и 
поетическите идеи за постигането на 
социална хармония на човешкото 
битие; 
– нова поетика – утвърждаване на 
езика на ежедневието като 
характеристика на поетическия 
изказ. 
 
Учениците трябва: 
2. Да познават основните тенденции 
в развитието на българската 
литература след Втората световна 
война: 
2.1. Литературата като жертва на 
идеологическия догматизъм, 
пропагандата и липсата на свобода. 
2.2. Създаване на ценности въпреки 
догмите и идеологическата цензура: 
– нови социални светове в 
литературата; 
– опит за широкомащабно, но 
тенденциозно изображение на 
близкото минало; 
2.3. Художествено преосмисляне на 
българската история.  
2.4. Философски аспекти на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
антитеза,  
 
контраст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
идеологически 
догматизъм, 
 
цензура 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения от развитието на 
българската литература след Втората 
световна война и да коментират основните 
културно-исторически и художествени 
проблеми, разработвани в тях. 
2. Да анализират новите посоки в 
литературния процес. 
3. Да коментират литературните явления в 
съпоставка на автори и произведения от 
българската и европейската литература. 

интерпретация. 
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3. Съвременна българска поезия – 
автор по избор и/или обзор. 
4. Съвременна българска проза – 
автор по избор и/или обзор 
5. Съвременна българска драма –  
автор по избор и/или обзор 
 
 

историческото битие. 

Ядро З: 
Социокултурна и 
литературна 
компетентност: 
общуване с 
художествената 
творба 
 

Стандарт 1: 
Ситуира изучавана литературна 
творба в породилата я културна 
система и я анализира в 
съответствие с присъщата и 
културна £ художествена норма. 
 
 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Разбира връзката между 
развитието на българската 
литература и европейския 
литературен процес. 
2. Разбира същността на отделните 
художествени школи. 
3. Може да ситуира изучаваната 
творба в нейния естествен 
социокултурен и художествен 
контекст. 
 

Учениците трябва: 
1. Да разберат процеса на 
преосмисляне на обществените и 
духовните стойности след Първата 
световна война в Европа. 
2. Да анализират отражението в 
литературния процес на крушението 
на стремежите към национално 
обединение на България. 
3. Да осмислят причините за 
възникването и разпространението 
на нови идеологии – измамни утопии 
с жестоки исторически последици. 
4. Да откриват и коментират връзката 
между развитието на европейския 
художествен процес и търсенията на 
българската литература. 
5. Да обосноват причините за 
връщане на литературата към 
социалното, към проблемите на 
ежедневието, към търсене на 
общочовешкото в ежедневното и 
конкретното. 
6. Да осмислят  начина за създаване 
на ценности въпреки сковаващите 
догми и идеологическа цензура след 
Втората световна война. 
 
 
 

модернизъм, 
„предметна“ 
поезия, 
„социалистически 
реализъм“ 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да проблематизират откритите в 
изучаваната творба идеи и да ги 
съотнасят с проблемите на 
социокултурната ситуация, породила 
произведението. 
2. Да съотнасят и неизучавани 
произведения към определено 
литературно направление и да мотивират 
становището си. 
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 Стандарт 2: 
Извлича художествения смисъл на 
конкретно литературно произведение 
във връзка с неговото място в 
творчеството на писателя, в 
развитието на школата или 
направлението и в общочовешки 
план. 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Извършва анализ на изучавана 
литературна творба. 
2. Посочва връзката между открития 
художествен смисъл на творбата и 
основните хуманитарни проблеми в 
творчеството на автора и 
проблемите на българското 
общество в различни етапи от 
неговото развитие. 
3. Посочва трайните общочовешки 
ценности, проблематизирани в 
творбата. 
 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да задълбочат уменията си за 
извършване на литературен анализ, 
като: 
– проблематизират откритите 
структурни и тематични особености 
на творбата във връзка с основната 
хуманитарна проблематика на 
епохата; 
– свързват особеностите на творбата 
с характерните за епохата 
художествени и естетически норми; 
– отчитат влиянието на 
индивидуалния стил. 

обществена 
хуманитарна 
проблематика и 
въздействие на 
литературата, 
 
особености на 
художествената 
норма и 
обществена 
функция на 
литературната 
творба 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват в проблематиката на 
разглежданата творба характерните за 
епохата хуманитарни проблеми. 
2. Да съпоставят естетическите 
особености на различните литературни 
направления и да коментират и обясняват 
различията в тях  с оглед на връзката им с 
породилия ги социокултурен контекст. 

 

 Стандарт 3:  
Извършва самостоятелен подбор на 
четива и използва популярни 
информационни източници за 
книжовната продукция. Мотивира 
индивидуалния си читателски избор, 
като посочва актуалната за него 
проблематика и съдържание, 
увлекателност на сюжета, 
рецептивни нагласи по отношение на 
различни жанрове, автори и пр. 
Очаквани резултати: 
Ученикът развива уменията си за 
самостоятелен подбор на четиво. 
 
 
 

Учениците трябва да развиват 
уменията си за самостоятелен 
подбор на четиво и за мотивиране на 
индивидуални читателски 
предпочитания. 
 

информационни 
източници,  
 
мотивация на 
читателския 
избор 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да контактуват постоянно с популярни 
източници на информация за книжовната 
продукция (традиционни и електронни). 
2. Да избират самостоятелно четива и да 
получават консултации за това от учителя 
или от други специалисти – литературни 
критици и пр. 
3. Да разговарят по проблеми, засегнати в 
книги, които са чели по самостоятелен 
избор, и да мотивират читателските си 
предпочитания. 
 

Използват 
знанията и 
уменията си, 
получени в 
часовете по 
информационни 
технологии, за 
ползване на 
съвременни 
информационни 
източници. 
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 Стандарт 4: 
Открива и коментира връзката между 
художествения смисъл на 
литературното произведение и 
житейските проблеми, които стоят 
пред личността. 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Открива в изучаваните 
произведения онези общи 
хуманитарни принципи, които са 
валидни и до днес, независимо от 
промените в историческото развитие 
на обществото. 
2. Формулира съществените 
хуманитарни проблеми, стоящи пред 
съвременните общества и индивиди, 
и свързва тези проблеми с трайните 
хуманитарни ценности, открити в 
анализираните творби. 

Учениците трябва : 
1. Да задълбочат уменията си за 
литературен анализ и интепретация: 
– да познават различни видове 

анализационни техники; 
– да умеят да подчинят анализа на 

конкретната литературна 
творба на определена тема; 

– да разчитат проблематиката на 
дадена художествена творба 
както в контекста на породилото 
я време, така и в диалог със 
съвремието. 

2. Да умеят да проследяват 
трансформацията на определени 
мотиви и идеи в различните етапи от 
историческото развитие на 
литературата.  
3. Да схващат литературния процес 
като непрекъснат диалог на теми и 
идеи. 
 
 
 

 На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват актуална проблематика в 
изучаваните творби и да я съпоставят с 
образци на съвременното изкуство. 
2. Да дискутират по хуманитарни въпроси, 
свързани с откритите в произведението 
обществени и човешки проблеми. 
 

 

Ядро 4: 
Социокултурна и 
литературна 
компетентност: 
създаване на 
изказвания и 
писмени 
текстове 

Стандарт 5: 
Владее структурата на литературно-
интерпретативното съчинение и на 
есето с хуманитарна проблематика и 
изпълнява специфичен литературен 
тест за проверка на компетентности. 
Очаквани резултати: 
Ученикът задълбочава знанията и 
развива уменията си за написване на 
литературноинтепретативно 
съчинение и есе. 
 

Учениците трябва: 
1. Да задълбочат знанията си и 
развият уменията си за адекватна 
композиционна постройка на 
изказването или писмения текст. 
2. Да усъвършенстват уменията си за 
анализ и интерпретация. 
3. Да формулират и аргументират в 
устно изказване или в писмен текст 
собствено становище за 
проблематиката в дадена 
художествена творба или 
творчеството на даден поет. 
 
 
 

цитат, 
 
позоваване,  
 
композиция,  
 
анализ,  
 
интерпретация 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират чужди литературни 
интерпретации и есета на  литературна 
тема и да създават план за свои по 
зададена тема. 
2. Да анализират и интерпретират 
изучаваните в клас литературни 
произведения. 
3. Да пишат литературноинтерпретативно 
съчинение и есе по тема, избрана от тях 
или по зададена тема. 
4. Да анализират допуснатите грешки. 
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Учебна програма по литература за ХІІ клас – задължителноизбираема непрофилирана и задължителноизбираема профилирана подготовка 
 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Ядра на учебно 
съдържание 

Очаквани резултати на ниво  
учебна програма 

 
Очаквани резултати по теми 

Основни нови 
понятия (по теми) 

Контекст и дейности (за цялото ядро 
и/или за цялата програма) 

Възможности за 
междупредметни 

връзки 
Ядро 1: 
Социокултурни 
компетентности 

Стандарт 1: 
Коментира при анализ на 
литературна творба възлови 
хуманитарни проблеми, породени от 
нарушаването на универсалната 
ценностна система.  
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Разбира същността на основните 
конфликти в изучаваните 
произведения и техния хуманитарен 
смисъл. 
2. Съотнася конфликтите на 
национална, класова и др. основа 
към универсалните човешки 
ценности и тълкува тяхната 
валидност. 
 

Учениците трябва:  
1. Да разбират, че художествените 
конфликти отразяват дилемите на 
времето. 
2. Да осъзнават, че 
художествените конфликти 
надхвърлят границите на епохата и 
придобиват универсален и 
общочовешки смисъл. 
 

универсална 
хуманитарна 
ценност,  
 
социална утопия 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 

1. Да се запознаят със съдържанието на 
изучаваните творби и да коментират 
възловите нравствени конфликти в тях, 
извличайки характерните за епохата 
идеи за човека и обществото. 
2. Да откриват трайното и непреходното 
в литературата. 
 

 

 Стандарт 2: 
Анализира проблемите, възникнали 
при сблъсъка между различни 
човешки общности, или проблемите, 
възникнали при противопоставянето 
на човешката общност с 
универсалните ценности.  
Очаквани резултати: 
Ученикът разбира: 
1. Идейните и културните основания 
за сблъсъците между ценностните 
системи на различните човешки 
общности (етнически, национални, 
класови). 
2. Последиците от сблъсъка на 
ценностите, изповядвани от дадена 
човешка общност, с универсалните 
ценности. 

Учениците трябва: 
1. Да разберат, че сблъсъците 
между човешките общности имат 
мирогледна и ценностна основа.  
2. Да изградят разбиране, че 
доброто и правилното на всяка 
общност често пъти противоречи 
на представите на другата. 
 
3. Да разберат, че при решаване на 
своите проблеми човешките 
общности често пъти възприемат 
ценностни ориентири, които не 
напълно хармонизират с 
универсалните: 
– етническите и националните 
сблъсъци и нарушените 

конфликт в 
литературата 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да анализират и коментират 
осовните конфликти в литературата и 
да ги съпоставят със своя личен опит, 
както и с основните хуманитарни идеи 
на съвременността. 
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 универсални ценности;  
– класовите сблъсъци и 
нарушените универсални ценности. 
 

 Стандарт 3: 
Разбира и коментира в анализа на 
различни художествени или 
житейски ситуации основните 
ценности на цивилизацията от 
Новото време: отговорност и 
търпимост. Извежда от изучени 
литературни творби проблеми, 
засягащи въпросите на 
индивидуалния избор, мотивирани 
от нормите на хуманитарната 
ценностна система. 
Проблематизира понятия като 
свобода и необходимост, 
престъпление и наказание, разум и 
морал. 
Очаквани резултати: 
Ученикът открива и анализира в 
произведенията на българската 
литература проявленията на 
основните ценности, изложени в 
стандарта. 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да разбират проявленията на 
хуманитарните принципи 
отговорност и търпимост. 
2. Да проблематизират в различни 
ситуации проявленията на 
понятията като свобода и 
необходимост, престъпление и 
наказание, разум и морал. 
3. Да овладеят хуманитарни 
принципи чрез изучаваните 
произведения. 

отговорност и 
търпимост,  
 
разум и морал в 
литературата,  
 
свобода и 
необходимост,  
 
престъпление и 
наказание 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да задълбочават знанията си за 
основните понятия в хуманитарната 
ценностна система. 
2. Да откриват в анализ на отделни 
художествени творби как тези основни 
ценностни ориентири се 
проблематизират. 3. Да 
проблематизират тези основни понятия, 
изхождайки от своя личен и обществен 
опит. 

В съпоставка с 
изученото по 
философия да 
затвърдят 
знанията си за 
основните понятия 
и принципи на 
хуманитарната 
ценностна система. 
 

 Стандарт 4:  
Открива в развитието на българската 
литература различни фази от 
формирането на българската 
национална идентичност. 
Очаквани резултати: 
Ученикът разбира: 
1. Различните разрешения на 
проблема за националната и 
културна идентичност. 
2. Конфликтния път на развитието на 
националната и културна 
идентичност като сблъсък между 
различни идеи за ценностите на 

Учениците трябва:  
1. Да осмислят стремежа за 
постигане на универсалните 
ценности на човешката духовност, 
неограничаван от национални или 
социални рамки.  
 

национална 
културна 
идентичност и 
универсална 
хуманитарна 
ценност 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основни произ-
ведения на българската литература и да 
коментират проблемите за сложните 
взаимоотношения между национално, 
социално и универсално. 
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обществото и човека. 
3. Основните идеи на българската 
литература, свързани с 
изграждането на културната 
идентичност. 
 
 

Ядро 2: 
Литературни 
компетентности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт 1: 
Характеризира жанровата специфика 
и поетиката на изучените 
произведения. Характеризира 
персоналната система с оглед на 
различните функции, изпълнявани от 
героите в структурата на текста. 
Обяснява ролята на художествения 
език за цялостното художествено 
внушение. Разбира особеностите на 
различните видове стихосложение. 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Разбира особеностите на 
художествения език в анализираното 
произведение. 
2. Тълкува жанровата природа на 
изучаваното произведение. 
3. Познава развитието на 
персонажната система в българската 
литература и може да определи кои 
основни типове герои действат в 
анализираното произведение. 
 
 
 
 
 

Учениците трябва да: 
1. Задълбочат знанията си по 
проблемите на художествения език 
във връзка с анализа на 
изучаваните произведения: 
– особеностите на сюжета и 
фабулата; 
– особеностите на използваните 
изразни средства; 
– стихова организация. 
2. Задълбочат знанията си за 
жанровата система на българската 
литература. 
3. Задълбочат знанията си за 
типовете персонажи и ги прилагат 
в анализа на конкретна 
художествена творба. 

персонажна система 
 
ритмични схеми 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения от развитието на 
българската литература и да коментират 
основните културно-исторически и 
художествени проблеми, разработвани 
от тях. 
2. Да проследят развоя на литературния 
процес в неговата последователност и 
вътрешна обвързаност. 
3. Да си изясняват литературните 
явления в съпоствака на автори и 
произведения от българската и 
европейската литература. 

 

 Стандарт 2: 
Познава основните характеристики 
на изучените литературни 
направления/школи и техните 
върхови художествени постижения. 
Очаквани резултати: 

Учениците трябва: 
1. Да познават художествения език 
на българската литература между 
двете световни войни. 
2. Да разбират мотивите, 
определящи търсенето на нов 

 На учениците трябва да се даде 
възможност:  
1. Да се запознаят с най-важните 
особености на отделните направления и 
школи и да прилагат знанията си в 
анализа на изучаваните творби. 
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Ученикът познава: 
1. Тенденциите на развитие на 
българската литература между двете 
световни войни. 
2. Развитието на поетиката в 
съвременната българска литература. 
 
 
 
 

художествен изказ в съвременната 
литература. 
 

 

 Стандарт 4: 
Познава развитието на българската 
литература като част от европейския 
литературен процес и националната 
обществена и културна история 
(според програмата за учебно 
съдържание на второ равнище).  
Очаквани резултати: 
Ученикът познава:  
1. Българската литература между 
двете световни войни 
1.1. Христо Смирненски 
„Децата на града“, „Зимни вечери“, 
„Да бъде ден!“, „На гости у дявола“, 
„Босоногите деца“ 
1.2. Светослав Минков – разкази 
1.3. Гео Милев  
„Фрагментът“, „Небето“, „Ад“, 
„Иконите спят“, „И свет во тме 
светится“ 
1.4. Никола Фурнаджиев 
„Пролетен вятър“ 
1.5. Асен Разцветников 
„Жертвени клади“ 
1.6. Антон Страшимиров 
„Хоро“, „Вампир“ 
Атанас Далчев – лирика, „Фрагменти“ 
Елисавета Багряна – лирика 
„Сърце човешко“, „Звезда на моряка“ 
 

 
 
 
 
 
Учениците трябва: 
1. Да разбират тенденциите на 
развитие на българската 
литература между двете световни 
войни  
1.1 Социален реализъм:  
– преобразуване на 
символистичната образност; 
1.2. Условното и фантастичното 
като елементи на социална сатира.  
1.3. Експресионизъм – в търсене на 
нова поетика, отговаряща на духа 
на времето: 
– включване на всички стилистични 
пластове на езика в поезията 
(„оварваряване“ на поезията); 
 
– експресионизъм в прозата. 
 
1.4. Появата и утвърждаването на 
предметната естетика като израз 
на приземеното битие на човека. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
диаболизъм 
 
гротеска, 
фантастично и 
реално 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения от развитието на 
българската литература в периода 
между двете световни войни и да 
коментират културно-историческите и 
художествените проблеми, 
разработвани в тях. 
2. Да анализират новите посоки в 
литературния процес. 
3. Да коментират литературните явления 
в съпоставка на автори и произведения 
от българската и европейската 
литература. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Като използват 
знанията и 
уменията си, 
формирани в 
часовете по 
история и 
философия, да 
осмислят и 
коментират 
взаимовръзката 
между 
историческите 
събития и 
литературния 
процес; между 
националните, 
социалните и 
универсалните 
идеи и темите и 
проблемите в 
литературата. 
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1.7. Йордан Йовков 
Военна проза 
„Ако можеха да говорят“ 
 
1.8. Георги Караславов 
„Снаха“ 
 
 
1.10. Никола Вапцаров 
„Моторни песни“ – циклична 
организация на поетическия 
светоглед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Българската литература след 
Втората световна война 
2.1. Димитър Димов 
„Поручик Бенц“, „Осъдени души“ 
(роман по избор) 
2.2. Димитър Талев 
„Преспанските камбани“, „Илинден“, 
„Гласовете ви чувам“ 
3. Съвременна българска поезия – 
автор по избор и/или обзор 
4. Съвременна българска проза – 
автор по избор и/или обзор 
5. Съвременна българска драма –  
автор по избор и/или обзор 
 
 

1.5. Българската проза в търсене и 
утвърждаване на духовните и 
естетическите ценности: 
– култ към доброто и красотата в 
живота; 
– естетизиране на миналото в 
легендарен план. 
1.6. Социални и отвъдсоциални 
мотиви за разрушаване на 
човешките ценности. 
1.7. Нов етап в развитието на 
революционния утопизъм: 
– нова поетика; 
– връщане към проблемите и езика 
на ежедневието; 
– нравственият максимализъм и 
поетическите идеи за социална 
хармония.  
 
2. Създаване на ценности въпреки 
догмите и идеологическата 
цензура. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с основните 
произведения от развитието на 
българската литература след Втората 
световна война и да коментират 
основните културно-исторически и 
художествени проблеми, разработвани в 
тях. 
2. Да анализират новите посоки в 
литературния процес. 
3. Да коментират литературните явления 
в съпоставка на автори и произведения 
от българската и европейската 
литература. 
 

Ядро 3:  
Социокултурна и 
литературна 

Стандарт 1: 
Поставя изучаваната литературна 
творба в конкретен художествен 

Учениците трябва: 
1. Да полагат отделната 
художествена творба в 

художествен 
контекст,  
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да откриват в проблематиката на 
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компетентност; 
общуване с 
художествената 
творба 
 

контекст и коментира специфичните 
£ особености в съответствие с 
породилата я художествена 
практика на направлението или 
школата.  

Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Познава различните етапи от 
развитието на българския 
художествен процес. 
2. Анализира произведения с оглед 
на тяхната поетика и стилистика. 
3. Коментира връзката между 
строежа на творбата, художествения 
£ език и начините на възприемане и 
въздействие.   
 
 

характерния за времето 
литературен контекст.   
2. Да отчитат деформацията на 
универсалните ценности в 
контекста на каноните на 
социалистическия реализъм. 

универсална 
ценност, 
социалистически 
реализъм 
 

разглежданата творба характерната за 
епохата художествена норма.  
2. Да коментира връзката между строежа 
на творбата, художествения £ език и 
начините на възприемане и 
въздействие.   
 

 Стандарт 2: 
Анализира художествена творба от 
гледна точка на различни 
интерпретаторски подходи. 
Коментира художествено 
произведение с оглед на 
спецификата на идейно-
художествената му проблематика 
(водещи хуманитарни идеи, основни 
конфликти и техния ценностен 
смисъл, персонажите и тяхната роля 
при формиране на цялото 
художествено внушение на творбата, 
главните компоненти в структурата 
на творбата). 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
– извършва анализ на изучавана 
литературна творба съгласно 
заложените в стандарта параметри. 
 

Учениците трябва: 
1. Да интерпретират текста от 
гледна точка на основните 
художествени идеи на епохата и да 
коментират тяхното конкретно 
проявление в творбата. 
2. Да съпоставят възможните 
смисли на творбата, съотнесени 
към пораждащия я контекст и към 
съвременното тълкуване. 
3. Да интерпретират с оглед на 
възприемателско-въздействените 
очаквания: 
– анализират се комуникативните 
аспекти на творбата и връзката £ с 
определени възприемателски 
потребности. 
3. Да анализира текста от гледна 
точка на „вътрешния“ строеж на 
мотивите и изразните средства. 
4. Да тълкуват творбата с оглед на 
смисъла, постигнат от срещата 
между потенциала на творбата и 

анализ, 
интерпретация, 
интерпретаторски 
подход,  
школа в 
литературознанието, 
 
„хоризонт на 
очакване“ 

На учениците трябва да се даде 
възможност:  
1. Да се запознаят с принципите на 
различни интерпретаторски подходи и с 
някои образци от тях.  
2. Да анализират и коментират връзката 
между строежа на творбата, 
художествения £ език и начините на 
възприемане и въздействие.   
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контекста на възприемането. 
5. Избор на изследователски 
подход. 
 
 
 

 Стандарт 3: 
Мотивира индивидуалния си 
читателски избор, като посочва 
специфични художествено-
естетически критерии (значимост на 
хуманитарната проблематика, 
стилови особености, принадлежност 
на автора към предпочитана 
литературна традиция и пр.).  
Очаквани резултати: 
Ученикът мотивира читателски избор 
съгласно заложените в стандарта 
параметри. 
 
 
 

Учениците трябва: 
1. Да развият мотивация за четене.  
2. Да изградят критерии за подбор 
на четиво. 

 На учениците трябва да се даде 
възможност: 

1. Да разговарят за мотивите, които ги 
водят при избор на четиво.  
2. Да коментират своя избор. 
3. В разговор помежду си и с учителя да 
коментират хуманитарни проблеми и да 
търсят литература, която дава 
своеобразни отговори на тези проблеми.  

 

 Стандарт 4: 
Използва литературнокритически 
текстове и заема позиция спрямо 
изразените в тях идеи. 
Очаквани резултати: 
Ученикът: 
1. Показва осъзната необходимост от 
работа с литературнокритически 
текстове. 
2. Умее да чете, като разбира 
гледната точка на автора и следи 
логиката на неговите аргументи.  
3. Осъзнава, че както гледната точка, 
така и аргументацията изразяват 
само една възможна позиция спрямо 
творбата. 
4. При несъвпадение с изразените от 
автора мнения аргументира 
възраженията си, като представя 

Учениците трябва: 
1. Да знаят, че съществува богата 
традиция за анализ и 
интерпретация на художествената 
литература.  
2. Да отчитат, че художественият 
текст може да формира множество 
смислови внушения и въздействия. 
3. Да разбират, че литературно-
критическият текст трябва да се 
чете само като едно възможно 
мнение.  
4. Да знаят, че позоваването на 
литературнокритически анализ 
трябва да става само тогава, 
когато може да се заеме някаква 
позиция спрямо изказаното от 
автора (включително съгласие и 
подкрепа). 5. Да осъзнаят, че 
безразборното цитиране и 

литературна 
критика, 
анализ и 
интерпретация, 
позоваване. 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да се запознаят с най-
представителните текстове на 
литературнокритическата традиция, 
интерпретиращи българската 
литература. 
2. Да подлагат на дискусия изказаните от 
автора на литературнокритическия текст 
мнения. 
3. Да формулират собствени мнения, 
облягайки се върху няколко прочетени 
литературно критически мнения.  
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тълкуване, което според него 
отразява по-адекватно смисъла и 
въздействието на интерпретирания 
текст или проблем. 

парафразиране на чужди мисли не 
е добър атестат за нашата 
способност да разбираме 
художествени творби. 
 
 
 
 

Ядро 4: 
Социокултурна и 
литературна 
компетентност, 
създаване на 
изказвания и 
писмени 
текстове 
 

Стандарт 2: 
Практически владее някои основни 
литературнокритически жанрове 
(кратък отзив за неизучавано 
произведение; анотации; кратка 
характеристика на автор). 
Очаквани резултати: 
Ученикът развива умения за 
написване на отзив, анотация и 
характеристика на автор. 
 
 
 

Учениците трябва да развиват 
уменията си за писане на отзив, 
анотация, характеристика на автор. 
 

отзив,  
 
анотация,  
 
характеристика на 
автор 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да правят (устно или писмено) отзиви, 
анотации и характеристики на автор. 
2. Да анализират постиженията си и да 
отчитат допуснатите грешки. 
 

Овладяването на 
техниката на 
отзива и 
анотацията е 
важно условие за 
работата по 
другите предмети и 
в живота. 
 

 Стандарт 3: 
Владее базови реторически умения с 
цел повишаване въздействената 
ефективност на изказването си (виж 
ДОИ за УС по български език). 
Очаквани резултати: 
Ученикът прилага овладените 
съгласно програмата по български 
език реторически умения в 
монологични и дискусионни 
изказвания на литературни и други 
теми. 
 
 
 

Учениците трябва да усвоят:  
1. Практическото прилагане на 
знанията и уменията за 
реторическа организация на 
изказванията. 

реторика, 
реторически похват, 
въздействие на 
изказването 
 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 

1. Да прилагат на практика наученото за 
реторическата организация на речта. 
2. Да провеждат литературни дискусии, в 
които най-важният критерий е умението 
за убедително представяне на лична 
позиция. 
 

Владеенето на 
убедителен начин 
на говорене е 
фундаментално 
умение за 
работата по всички 
предмети. 
 

 Стандарт 4: 
Събира, анализира и съпоставя 
литературна информация от 
различни източници (научни 
съчинения, критически статии, 

Учениците трябва: 
1. Да развият уменията си за 
събиране на литературна 
информация. 
2. Да следят развитието на новите 

информация, 
информационни 
източници, 
организиране на 
информация 

На учениците трябва да се даде 
възможност: 
1. Да събират информация в 
съответствие с целите на своята работа.  
3. Да си водят записки, конспекти и 

Умението за 
събиране на 
информация и 
нейното 
организиране е 
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речници и енциклопедии, 
библиографски справочници и пр.), 
като я организира във вид, подходящ 
за конкретната задача. 
Очаквани резултати: 
Ученикът:  
1. Умее да търси и намира 
специфична литературна 
информация. 
2. Познава спецификата на всеки 
отделен вид съчинение и прави 
разлика между тях.  
3. Знае къде да намери нужната му 
информация:  
– библиотеки, електронни средства 
за информация и пр.; 
4. Умее да конспектира правилно с 
оглед на целите, заради които 
събира информация. 
5. Организира информацията по 
различни признаци, така че лесно да 
си служи с нея. 
 
 
 

технологии, при които много бързо 
се променя скоростта на обмен с 
източниците на информация и 
начините за работа с тях. 
3. Продължават да развиват 
уменията си за организиране на 
информацията по начин, най-
подходящ за целта на работата. 
 

 картотеки. 
4. Да организират събраната 
информация според нуждите на своето 
изложение. 
 

базово умение за 
работата по всички 
предмети. 
 

 
 
 
 




