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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 11. клас, Общообразователна подготовка 

 

 

Български език 

 

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

писане. Откриване и редактиране на правописни грешки, свързани с правилото за главни 

и малки букви, слято, полуслято и разделно писане. 

2. Граматична норма – основни правила. Прилагане на граматичната норма. Имена. 

Форми за единствено и множествено число. Откриване и редактиране на грешки, 

свързани с нарушаване на правилата за членуване на имената и формите за единствено и 

множествено число. Местоимения. Имена. Членуване на имената. Глаголни форми 

3. Пунктуационна норма – основните правила. Употреба на запетая в простото изречение 

Употреба на запетая в сложното изречение.  Употреба на тире, точка и запетая, двоеточие 

и скоби. Употреба на кавички. Пунктуационно оформяне на цитат 

 

 

Литература 

 

1. Родното и чуждото в творчеството на Димитър Талев. Жанрови особености, сюжет и 

композиция на „Железният светилник“. Нравствени ценности и норми, проблеми и 

конфликти в романа. Героите в „Железният светилник“ и изборът, който прави всеки от 

тях.. Нравственият дълг на човека. Личност – народ – история в „Железният светилник“. 

2. Родното и чуждото в творчеството на Алеко Константинов. Жанрови особености и 

композиция на книгата „Бай Ганьо“ и на фейлетона „Бай Ганьо журналист“. Нравствени 

ценности и норми, проблеми и конфликти в „Бай Ганьо журналист“. Изграждане на 

негативния образ на родното със средствата на сатирата 

3. Родното и чуждото в творчеството на Станислав Стратиев. Жанрови и композиционни 

особености на комедията „Балкански синдром“. Ценности и норми, проблеми и 

конфликти. Героите и техните различни гласове. Използвани художествени и 

драматургични похвати в пиесата 

4. Миналото и паметта в българската литература и в творчеството на Иван Вазов. 

„Епопея на забравените“ – „Паисий“. Композиционни и жанрови особености на одата 

„Паисий“. Ценности и норми, проблеми и конфликти. Романтичният образ на миналото 

в „Паисий“. Историята като форма на колективна памет 
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5. Пътят от миналото към бъдещето. Миналото и паметта в поезията на Никола Вапцаров. 

Жанрови и композиционни особености на „История“. Проблемът за миналото и паметта 

в творбата. Паметта срещу забравата.  

6. Миналото и паметта в творчеството на Йордан Радичков. Жанрови и композиционни 

особености на романа „Ноев ковчег“. Проблемът за миналото и паметта в творбата.  

7. Обществото и властта в българската литература и в творчеството на Христо Ботев. 

Проблеми и конфликти в стихотворението „Борба“. Ценностните модели на времето: 

лицето на тиранията и духът на отрицанието ѝ в „Борба“. „До моето първо либе“ – жанр 

и композиция. Ценности и норми, проблеми и конфликти.  

8. Животът и смъртта през призмата на любовта в „До моето първо либе“. Животът и 

смъртта в стихотворението „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов. Ценности и 

норми, проблеми и конфликти във Вазовата творба. 

9. Животът и смъртта в творчеството на Емилиян Станев. „Крадецът на праскови“. 

Жанрови особености, сюжет и композиция на повестта. Ценности и норми, проблеми и 

конфликти в „Крадецът на праскови“. Героите в повестта „Крадецът на праскови“ и 

техният ценностен избор 

8. Темата за обществото и властта в творчеството на Елин Пелин. Жанрови особености 

и художествена специфика на разказа „Андрешко“. Властта и обществото в „Андрешко“. 

Нравствени ценности и норми, проблеми и конфликти. 

9. Обществото и властта в творчеството на Христо Смирненски. „Приказка за стълбата“ 

– сатира за изкушенията на властта .Жанрови особености, сюжет и композиция на 

„Приказка за стълбата“. Проблеми и конфликти. 

 

10. Природата в българската литература и в творчеството на Иван Вазов. Жанрови 

особености и композиция на одата „При Рилския манастир“.Образът на природата в 

одата „При Рилския манастир“. Човекът в лоното на природата. 

11. Природата в творчеството на Пейо Яворов. „Градушка“. Жанрови и композиционни 

особености на поемата. Проблеми и конфликти. Различното лице на природата в поемата 

„Градушка“. Художествени и стилно-езикови средства за постигане на внушенията 

12. Природата в творчеството на Пенчо Славейков. Лирическите миниатюри в „Сън за 

щастие“ – пейзажи на душата. Природата като обект на съзерцание и като израз на 

вътрешен покой в лирическата миниатюра „Спи езерото“.  

 

Библиография 

 

Български език11. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020. 

Литература  11. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020. 

Христоматия по литература 11. и 12. клас по новите програми, БГ Учебник, 2020 

 

 

 

 

 

Изготвил:........................... 

                    (Живко Русев) 

 


