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                                                       КОНСПЕКТ 
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Български език - теми 

1.Норми на съвременния български книжовен език.  

2.Правоговорна норма 

3.Правописна норма 

4.Граматични норми 

5.Пунктуационна норма 

6.Лексикална норма 

7.Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст (езиков 

практикум) 

8.Публично изказване по граждански проблем 

9.Есе по граждански проблем 

 

Литература - автори,произведения и литературни направления: 

1.Българската литература от периода от Освобождението до Първата 

световна война  

2.Иван Вазов -„Епопея на забравените“ (одата „Левски“)  

3.Иван Вазов -„Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, 

„Пиянството на един народ“ 

 4.Алеко Константинов -„Бай Ганьо. Невероятни разкази за един 

съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ 

 5.Модернизъм. 

 6.Пенчо П. Славейков -„Cis moll“  

7.Символизъм 

8.Пейо Яворов -„Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“  

9.Димчо Дебелянов- „Да се завърнеш...“ 

10.Елин Пелин -„Гераците“  

11.Българската литература от периода между двете световни войни 

12.Гео Милев -„Септември“ 

13.Христо Смирненски -„Зимни вечери“ 



14.Атанас Далчев -„Повест“ 

15.Йордан Йовков–разказите „Индже“, „Албена“ 

16.Никола Вапцаров -„Писмо“ („Ти помниш ли...“)  

17.Българската литература от периода след Втората световна война 

18.Димитър Димов -„Тютюн“(1951 г.): І и ХVІ глава от І част  

19.Николай Хайтов-„Дърво без корен“ 

20.Йордан Радичков -„Нежната спирала" 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът включва: 

 - задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един 

е верен;  

 - задачи с кратък свободен отговор;  

 - задача за създаване на аргументативен текст –есе по граждански 

проблем, интерпретиран в изучаван(откъс от) литературен текст 

 

УЧЕБНИЦИ: 

„Български език за 10. клас“ –Весела Михайлова и колектив, 

изд.”Просвета” 

„Литература за 10.клас“ – Албена Хранова и колектив, издателство 

"Просвета" 

 

 

Единни критерии за оценяване на учениците в обучението по БЕЛ 

Отлична оценка:-задълбочено познаване на художествения текст, културните, 

литературните, езиковите факти; системни знания;-широка езикова, литературна 

култура;-мирогледна широта и верен естетически подход към третираните литературни 

и други факти;-умение отговорът да се построява логично и последователно;-проявена 

лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматическа култура на речта; 

убедителност, изразителност и възможност за лично мнение при интерпретиране на 

художествения текст; 

Много добра оценка:-допуснати незначителни неточности или несъществени 

отклонения при обяснението на езиковите и литературните факти;-липса на 

изчерпателност в отговора, аргументацията или изводите;-несъществени 

(композиционни) пропуски; 

Добра оценка-непълнота на езиковите или литературните знания;-недостатъчно 

убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени доказателства;-неточно 

опериране с езиковите или литературно-теоретичните понятия и категории;-неспазване 

на езиковите норми; недостатъчна изразителност на речта; 



Средна оценка-съществени празноти в знанията за езика, художествения текст и 

литературните факти;-сериозна непоследователност в логиката на отговора;-

ограничено прилагане на литературно-теоретическите знания или езиковата 

терминология;-несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи;-

важни неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика;-

неувереност и празноти при изпълнено наизуст стихотворение; 

Слаба оценка-определено непознаване на езиковите и литературните факти;-

неспособност да се построи логичен отговор;-слаба езикова грамотност; груби 

нарушения на нормите за правилна устна реч; 

 

 

 

Изготвил: Светлана Атанасова 

 


