1

Учебна програма по литература за Х клас
Коло
на 1
Ядра
на
учебн
ото
съдър
жани
е
Ядро
1

Колона 2
Очаквани резултати
на ниво учебна
програма

Стандарт 5:
Притежава
диференцирани
Соци знания за своята
окулт национална и
урни културна
комп идентичност.
етент Очаквани резултати:
ности 1. Познава
факторите,
определящи
своеобразието на
националния
културен модел –
национална история,
национален
характер.
2. Разграничава
периодите в
историческото
развитие на
България и
свързаните с тях
културноисторическ
и процеси, като
отчита факторите,
определящи
своеобразието и
многообразието на
всеки етап.
3. Разбира приноса
на българската
литература за
изграждане на
националната

Приложение № 16

Колона 3

Колона
4
Очаквани резултати по Основни
теми
нови
понятия
(по
теми)

Учениците трябва:
1. Да осмислят
националните идеали,
конструирани от и/или
намерили израз в
литературата –
борбата за национално
освобождение и
обединение.
2. Да разбират ролята
на литературата за
формиране 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 байганьовщината).
4. Да осмислят появата
и развитието на нови
тенденции в
националната ни
литература в
контекста на
социокултурните
промени.

национа
лен
идеал
национа
лна
идентич
ност
национа
лно
самосъз
нание
национа
лни
митове

Колона 5

Колон
а6
Контекст и
Възмо
дейности (за
жност
цялото ядро
и за
и/или за
между
цялата
предме
програма)
тни
връзки
На учениците В
съпост
трябва да се
авка с
даде
изучен
възможност:
1. Да откриват ото по
в изучаваните истори
я да се
творби
моделираните изград
и поразлични
пълна
аспекти и
предст
образи на
националното ава за
форми
и да
рането
коментират
и
как те
допринасят за развит
изграждане на ието
на
българската
българ
нация.
ската
2. Да
национ
коментират
актуалността ална
и валидността иденти
чност.
на
националните
идеи, както и
преосмисляне
то им:
- в хода на
литературния
процес;
-в
социокултурн
ия контекст
на
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идентичност,
националното
самосъзнание и
националните
идеали.

Ядро
2

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

възникването
им;
-в
социокултурн
ия контекст
на нашето
време.
Учениците трябва:
1. Да разбират:
- спецификата на
естетическия и
обществения характер
на литературата;
- основни естетически
категории и
направления;
- ролята на
литературата за
естетическото
усвояване на
българската
действителност.
2. Да отчитат ролята
на следните смислови
и комуникативни
аспекти на на
литературната творба:
- проблема за
художествената
условност;
- символния характер
на литературата;
- художествената
комуникация;
- отношението автор –
герой – читател.
3. Да разбират някои
основни понятия на
поетиката:
- жанр;
- текстови структури и
структурни елементи
на художествената
творба;
- поетически език на

естетиче
ски
категори
и
прекрас
но
трагичн
о
комично
- хумор
- сатира
- ирония
сарказъ
м
художес
твена
комуник
ация
- герой –
автор –
читател
- жанр
- разказ
- повест
- елегия
- ода
- балада
фейлето
н
пътепис

На учениците
трябва да се
даде
възможност:
1. Да се
запознаят със
същността и
съдържанието
на
литературове
дските
понятия и
общите
характеристи
ки на
литературата
като изкуство.
2. Да откриват
и анализират
основни
аспекти на
литературанат
а творба:
идейнохудожествено
внушение,
теми, мотиви,
композиция,
образи на
героите,
художествен
език.
3. Да
осмислят
ролята на
поетическия
език и
стихосложени
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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).
Очаквани резултати:
1. Познава
българската
възрожденска
литература като етап
от общия
европейски процес
за национално
осъзнаване:
- „История
славянобългарска” –
П. Хилендарски
- „Изворът на
Белоногата” – П. Р.
Славейков
- „Българи от старо
време” – Л.
Каравелов

Учениците трябва да
усвоят:
1.1. Харакер и
особености на
българската
възрожденска култура
и литература –
основни ценности,
сюжети, мотиви и
герои.
1.2. Делото на Паисий
Хилендарски:
„История
славянобългарска” –
основополагащ
национален мит.
1.3. П. Р. Славейков –
представителна
възрожденска
културна фигура;
културно и
литературно дело;
„Изворът на
Белоногата” – израз на
устойчивото
национално
самосъзнание.
1.4. Любен Каравелов
– централна фигура на
българското

поетиче
ски език
художес
твен
характер
лиричес
ки аз
художес
твен тип
- тропи
и
фигури
възрожд
енска
литерату
ра
- повест
- поема
комедия

ето за
формиране на
художествени
я смисъл и
въздействие.

На учениците
трябва да се
даде
възможност
да анализират
и
интерпретира
т
особеностите
на
възрожденска
та литература.

В
съпост
авка с
изучен
ото по
истори
я да
затвър
дят
знания
та си
за
истори
ята на
българ
ската
възрож
денска
култур
а.
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- „Криворазбраната
цивилизация” – Д.
Войников

възрожденско
общество и култура;
„Българи от старо
време”.
1.5. Добри Войников –
„Криворазбраната
цивилизация”:
обратната страна на
европеизацията.

2. Българската
литература до
Освобождението:
- Христо Ботев:
„Песни и
стихотворения от
Ботйова и
Стамболова”
- Ив. Вазов:
„Пряпорец и гусла”,
„Тъгите на
България”

2.1. Да разбират
развитието на
българската
литература в периода
на
националноосвободит
елните борби.
2.2. Художествени и
обществени задачи на
литературата от
високото Българско
възраждане.
2.3. Проявленията на:
- идеи от
Просвещението и
Романтизма в
литературата на
Българското
възраждане;
- националния идеал;
- стремежа към
осъзнаване на
националната
идентичност;
- стремежа към
приобщаване към
наднационалните
ценности и култура.

3. Българската
литература от

3.1. Да разбират
развитието на

литерату
рна
история
литерату
рен
процес

На учениците
трябва да ес
даде
възможност:
1. Да се
запознаят с
основни
произведения
от
българската
литература до
края на ХІХ в.
и да
коментират
главните
проблеми,
интерпретира
ни от тях.
2. Да
проследяват
развоя на
литературния
процес.
3. Да
изясняват
литературнит
е явления в
съпоставка на
произведения
от
българската и
европейската
литература.

Да
осъзна
ват
взаимо
връзка
та
между
истори
ческит
е
събити
яи
литера
турния
процес
,
между
национ
алната
идеоло
гия и
темите
и
пробле
мите в
литера
турата.
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Освобождението до
края на ХІХ в.:
- Ив. Вазов:
„Чичовци”, „Епопея
на забравените”,
„Под игото”, „Към
природата”, „При
Рилския манастир”,
„Елате ни вижте!”,
„Линее нашто
поколенье”, „Дядо
Йоцо гледа”
- А. Константинов:
„Бай Ганьо”, „Разни
хора, разни идеали”
Ядро
3
Соци
окулт
урна
и
литер
атурн
а
комп
етент
ност:
общу
ване
с
худо
жеств
ената
творб
а

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

българската
литература в периода
от Освобождението до
края на ХІХ в.
3.2. Развитието на
идеята за
националното
(национален идеал,
национален език,
национална история,
държава).
3.3.
Проблематизирането
на представите за
родното.
3.4. Развитието на
поетическия език.
Учениците трябва:
1. Да разбират
връзката между
социокултураната
ситуация и
литературната творба:
- времето поражда
своите основни
духовни проблеми;
- литературата
откликва по различен
начин на тях, но
винаги взима
отношение.
2. Разбират
отношението между
творбата и
естетическия вкус на
епохата.

социоку
лтурна
ситуаци
яи
литерату
ра
художес
твен
контекст
художес
твена
норма
на
епохата

На учениците
трябва да се
даде
възможност:
1. Да
проблематизи
рат
откритите в
изучаваната
творба идеи и
да ги
съотнасят с
проблемите
на
социокултурн
ата ситуация,
в която е
създадено
произведение
то.
2. Да
съотнасят
художествен
текст към
съответен
социокултуре
ни
литературен
контекст.
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нейния
социокултурен и
художествен
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:
1. Прави 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.

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

историч
еско
развитие
на
жанрове
те
литерату
рно
направл
ение
литерату
рно
поколен
ие
- школа
индивид
уален
стил

На учениците
трябва да се
даде
възможност:
1. Да откриват
в
проблематика
та на
разглежданат
а творба
характерните
за епохата
хуманитарни
проблеми.
2. Да отнасят
откриваните в
художествена
та творба
проблеми към
проблемите
на нашето
време.

Прилаг
а
усвоен
ите
теорет
ични
знания
по
етика
и
естети
ка при
интерп
ретаци
ята на
конкре
тни
литера
турни
произв
едения
.
Обвър
зва
изясня
ването
на
открое
ните в
литера
турнат
а
творба
пробле
ми с
основн
и
етични
и
естети
чески
катего
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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,
автор и пр.
Очаквани резултати:
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 с избор,
като посочи
предпочитания към
проблематика и
съдържание на
творбата,
увлекателност на
сюжета, очаквания

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,
литературни 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.

книжовн
а
продукц
ия
информа
ционни
източни
ци

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
самостоятелн
о четива и да
получават
консултации
за това от
учителя или
от други
специалисти.
3. Да
разговарят по
проблеми,
засегнати в
книги, които
са избрали
самостоятелн
о, и да
мотивират
читателските
си
предпочитани
я.

рии.
Прилаг
ат
знания
та и
умения
та си,
получе
ни в
часове
те по
инфор
мацио
нни
технол
огии,
за
работа
с
електр
онни
средст
ва за
инфор
мация.
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за въздействие по
отношение на
различни автори,
жанрове и др.
Стандарт 4:
Открива и
коментира връзката
между
художествения
смисъл на
литературното
произведение и
житейските
проблеми, които
стоят пред
личността.
Очаквани резултати:
1. Открива в
изучаваните
произведения онези
общи хуманитарни
принципи, които са
валидни и днес, и
такива, които днес
не са актуални.
2. Формулира
съществените
хуманитарни
проблеми, стоящи
пред съвременните
общества и
индивиди, и свързва
тези проблеми с
трайните ценности,
открити в
анализираните
творби.
Ядро Стандарт 3:
4
Композира
изказването или
Соци текста с оглед на
окулт ясното поставяне на
урна тезата, привежда
и
подходящи
литер доказателства и
атурн аргументация, умее

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

асоциац
ия
имитаци
о
- 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
произведение
то
обществени и
личностни
проблеми.

Учениците трябва да:
1. Развият умения за
построяване на
аргментативна верига.
2. Овладеят
употребата на
различни
композиционни
модели.

аргумен
тация
аргумен
тативна
верига
- довод
- пример

На учениците
трябва да се
даде
възможност:
1. Да
анализират
строежа на
аргументатив
ната верига и

Прилаг
ат
различ
ни
композ
ицион
ни
модел
и при
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а
комп
етент
ност:
създа
ване
на
изказ
вания
и
писм
ени
текст
ове

3. Развиват уменията
да подреди
си за подбор на
основните части на
изказването си така, изразните средства.
че да постигне
максимално
въздействие върху
своя възприемател,
подбира найподходящите
езикови изразни
средства.
Очаквани резултати:
задълбочава
знанията и развива
уменията си за
построяване на
смислово издържано
и въздействено
изказване или
писмен текст.

Стандарт 4:
Събира литературна
информация от
различни източници
и я организира във
вид, подходящ за
конкретната задача.
Очаквани резултати:
развива уменията си
за събиране на
литературна
информация.

Учениците трябва да:
1. Да подобрят
уменията си за
боравене с
традиционни и
електронни средства
за събиране на
литературна
информация.
2. Подобрят уменията
си за организиране на
информацията.

компози
ционен
модел
изразни
средства

да съставят
своя по
зададена тема.
2. Да
анализират
различни
композицион
ни модели на
типове
изказвания и
текстове,
както и да
създават свои
след
построяване
на
аргументатив
ната верига.
3. Да
анализират
съотношениет
о между
задължително
ст и
изборност на
изразните
средства.
На учениците
информа трябва да се
ция
даде
възможност:
сборник 1. Да търсят и
намират
моногра специфична
фия
литературна
информация
енцикло по зададена
педия
тема.
- база
2. Да я
данни
организират
съобразно
избран от тях
или
договорен с
учителя
принцип.

създав
ане на
изказв
ания и
тексто
ве по
остана
лите
предме
ти.
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Стандарт 5:
Владее структурата
на
интерпретативното
съчинение и на
есето с хуманитарна
проблематика и
изпълнява
специфичен
литературен тест за
проверка на
компетентностите.
Очаквани резултати:
развива уменията си
за писане на есе и
литературноинтерпр
етативна съчинение.

Учениците трябва да:
1. Задълбочат
знанията и развият
уменията си за
изграждане на
адекватна
композиционна
постройка на
изказването или
писмения текст.
2. Развиват уменията
си за анализ и
интерпретация.

- анализ
интерпр
етация
интерпр
етацион
ен
подход

На учениците
трябва да се
даде
възможност:
1. Да
анализират
чужди есета и
интерпретаци
и и да
създават план
за свои по
зададена тема.
2. Да пишат
есе и
литературнои
нтерпретатив
но съчинение
по избрана от
тях или по
зададена тема.
3. Да
анализират и
редактират
текстовете си
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