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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ДИМИТРОВГРАД 

гр.Димитровград 6400 ул.”З.Зограф”27 тел.(0391) 6 - 21 – 00   

http:// www.lubenkaravelov.eu ; e-mal: sou_lk@abv.bg 

 

Утвърждавам 

 

Директор:............................. 

            (Валентин Христов) 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

 

по Български език и литература за 10. клас, Избираеми учебни часове 

 

Български език 
Норми на съвременния български език. Правоговорна норма. Правописна норма. Правописна 

норма. Употреба на главни и малки букви. Правописна норма. Слято, полуслято и разделно 

писане. Граматична норма. Имена. Членуване на имената. Форми за единствено и множествено 

число. Граматична норма. Местоимения. Граматична норма. Глаголни форми. Вид и залог на 

глагола. Пунктуационна норма. Употреба на запетая в простото изречение. Пунктуационна 

норма. Видове сложни изречения. Употреба на запетая в сложното изречение. Пунктуационна 

норма. Употреба на скоби и кавички. Пунктуационна норма. Употреба на тире, точка и запетая 

и двоеточие. Пунктуационна норма. Пунктуационно оформяне на цитат. Лексикална норма. 

Фразеологични словосъчетания. Пароними. Възприемане и анализ на текст. Работа с текст. 

Редактиране. Формулиране на теза и антитеза. Есе по граждански проблем. 

 

Литература 

Българската литература от Освобождението до Първата световна война. 

Иван Вазов, „Епопея на забравените“. „Левски“. Образът на героя на епохата. 

Историческа и художествена истина в одата „Левски“.  

Иван Вазов, „Под игото“, главата „Гост“. Началото на промяната в българското традиционно 

битие. 

Иван Вазов, „Под игото“, главата „Новата молитва на Марка“. Мотивът за лудостта. 

Иван Вазов, „Под игото“, главата „Пиянство на един народ“. Мотивът за пиянството. 

Алеко Константинов, „Бай Ганьо“. Отношението между българското и европейското. 

Пенчо Славейков, „Cis moll“. Проблемът за твореца. 

Пенчо Славейков, „Cis moll“. Силата на изключителната личност. 

Пейо Яворов, „Арменци“. Трагизмът на страданието. 

Пейо Яворов, „Две хубави очи“. Проблемът за невъзможната любов. 

"Пейо Яворов, „В часа на синята мъгла“.  Проблемът за живота и смъртта". 

Мотивът за вечното завръщане. Димчо Дебелянов "Да се завърнеш в бащината къща...". 

Димчо Дебелянов, „Да се завърнеш в бащината къща...“. Самотата на модерната душа. 

Елин Пелин, „Гераците“. Повест за съдбата на патриархалния свят. 

Митологична и фолклорна символика в повестта „Гераците“.  

Българската литература между двете световни войни. Гео Милев, „Септември“. Образите на 

народа и бунта. 

Гео Милев, „Септември“. Образите на отечеството, Бога и човека маса. 

Философски послания в поемата "Септември". 

„Зимни вечери“ – трагичната съдба на човека в Града.  
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Христо Смирненски, „Зимни вечери“. Драмата на „малкия“ човек в града. Съдбата на бедните в 

света на цивилизацията. 

Атанас Далчев, „Повест“. Проблемът за несъстоялия се живот. 

Светът на предметите – Далчевата концепция за човешката самота. 

Йордан Йовков, „Индже“. Драматичните метаморфози в човешкото битие. 

Проблемите за любовта, смъртта, греха и изкуплението в разказа  „Индже“. Престъпление, 

покаяние и възмездие в разказа „Индже“. 

Йордан Йовков, „Албена“. Проблемите за красотата, греха и възмездието.пМагическата сила на 

женската красота в разказа “Албена”. Образът на жената в Йовковия художествен свят. 

Никола Вапцаров, „Писмо“ („Ти помниш ли…“). Проблемът за вярата. Вапцаровият диалог за 

вярата. 

Българската литература след Втората световна война. Димитър Димов, „Тютюн“. Творческа 

история. 

Димитър Димов, „Тютюн“ -  жанр, сюжет, композиция 

Димитър Димов, „Тютюн“, I глава, I част. Драмата на разминаването между мечти и реалност 

Димитър Димов, „Тютюн“, XV глава, I част. Съдбата на човека в света на капитала. Темата за 

любовта в романа „Тютюн“.  

Николай Хайтов, „Дърво без корен“. Проблемът за смисъла на живота в света на цивилизацията. 

Николай Хайтов, „Дърво без корен“. Човекът и родът. Различните светове на поколенията. 

Йордан Радичков, „Нежната спирала“. Проблемът за отчуждението на човека от природния свят. 

 

Библиография 

 

Български език10. клас по новите програми, БГ Учебник. 

Литература  10. клас по новите програми, БГ Учебник. 

Христоматия по литература 10 клас по новите програми, БГ Учебник 

 

 

 

 

 

Изготвил:........................... 

                    (Живко Русев) 

 


