
УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен изпит за оформяне на годишна оценка 

по Български език и литература - ЗП 

за 12 клас, непрофилирана подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, 

учебна 2020/2021 година 

1. Видове общуване. Стратегии.

2. Българската литература след Първата световна война.

3. Живот и творчество на Христо Смирненски. Смирненски – явление в

Българския постсимволизъм.

4. Езикът и текстът. Текстът като материализация на дискурса – размяна на смисли

чрез езикови знакове.

5. Оптимистичната визия за „пристъпа величествен на роба“ (анализ на

стихотворенията „Ний“, „Да бъде ден“, „Юноша“)

6. Знак и знакова система.

7. Умиращите полутонове на „Стария музикант“ (анализ)

8. „Зимни вечери“ – лирична импресия на социална тема

9. Езикът като знакова система.

10. Гео Милев и експресионизмът.

11. Бунтът срещу варварството на цивилизацията или Поемата „Септември“ –

полемика „със“ и „за“ ценностите.

12. Реч. Речева дейност.

13. Езикът като средство за общуване. Дискурс.

14. Поетът философ. Атанас Далчев – живот и творчество.

15. Светът на предметите и екзистенциалните дилеми („Болницата“, „Хижите“,

„Дяволско“, „Стаята“, „Повест“).

16. Светът на аза в стихотворението „Повест“ (Интерпретативно съчинение).

17. Лирическото светоусещане на Елисавета Багряна в контекста на българската

литература през 20-те години на XX век – традиция и модерност.

18. Грешната, святата и вечната жена в „Потомка“ (Есе)

19. Документи. СV. Автобиография.

20. Певец на хармонията между човека и света. Йордан Йовков.

21. Вечното и преходното в живота според разказа „Песента на колелетата“.

22. Проблемите за любовта и смъртта, за греха, изкуплението и възмездието в

„Шибил“.

23. Интервю.
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24. Интерпретативно съчинение на тема: „Магическата сила на женската красота в

разказа „Албена“

25. Отрицанието на войната като свят на зловеща „чуждост“ („Последна радост“)

26. Мотивационно писмо.

27. Правописна норма. Правописни грешки.

28. Поетът работник. Концепцията за човека в лириката на Вапцаров

29. Граматична норма. Граматични грешки.

30. Лексикална норма. Лексикални грешки.

31. Резюме.

32. Димитър Димов – „Тютюн“. Българинът и чуждият свят в романа „Тютюн“.

33. Пунктуационна норма. Пунктуационни грешки.

34. Строеж на художествената творба ( заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция).

35. Организация на художествената реч ( проза, стих, тропи – метафора,

метонимия, синекдоха, символ, алегория„ фигури – антитеза, парадокс и др.)

36. Димитър Талев, „Железният светилник“.

Литература: 1. Учебник по български език за 12. клас, Татяна Ангелова, Петя 

Костадинова, Анета Кичукова; изд. Просвета, София 

2. Учебник по литература за 12. клас, Илияна Кръстева, Мариела Петрова, Вера Котева,

Евгения Костадинова, Стоймира Георгиева; изд. Булвест 2000 

3. Готови за матура – Български език и литература, Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая

Падешка, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева, изд. Булвест 2000 

Изготвил: Елеонора Йорданова 
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 УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен изпит  за оформяне 

на годишна оценка по български език и литература  - ЗП за 12 клас, непрофилирана 

подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, учебна 2020/2021 година 

Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в ДОИ за 

учебното съдържание по български език и литература. Освен тях се оценяват и уменията 

за оригинална интерпретация на литературните текстове.  

1. Литературни компетентности:

Осъзнава фикционалния характер на литературния текст и умее да интерпретира 

художествената творба като фикция.  

Познава литературноисторическия процес и умее да интерпретира (откъс от) 

литературен текст (или няколко литературни текста) адекватно, без да допуска 

фактически грешки и неточности.  

Познава повечето от композиционните и структурните елементи на литературния текст 

и умее да ги определя правилно и системно да отчита взаимозависимостта и 

взаимодействието помежду им и значимостта им за породения от творбата смисъл.  

Умее да интерпретира адекватно и обосновано (откъс от) литературен текст (или няколко 

литературни текста).  

2.Компетентности за изграждане на литературноинтерпретативно съчинение:

Формулира ясна и адекватна на поставения проблем теза. 

Аргументира се целенасочено с оглед на поставения проблем и формулираната по него 

теза, последователно черпейки ресурс от строежа на (откъса от) литературния текст (или 

на няколко литературни текста).  

Аргументира позицията си по поставения проблем логически последователно. 

Изгражда композиционно и структурно функционален, диференциран и свързан текст. 

3. Езикови компетентности:

Познава и прилага последователно лексикалните и стиловите норми на българския 

книжовен език.  

Познава и прилага последователно граматичните норми на българския книжовен език. 

Познава и прилага последователно правописните норми на българския книжовен език. 

Познава и прилага последователно пунктуационните норми на българския книжовен 

език.  

4. Критерии за оценка

4.1. С оценка отличен се оценяват работи, в които: 
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 се интерпретира (откъсът от) литературния текст (или няколко литературни

текста) като фикция, без да се допуска смесване на художествена и

нехудожествена (жизнена) реалност, като се използват адекватни знания за

литературноисторическия процес.

 се определят правилно повечето от композиционните и структурните елементи на

(откъса от) литературния текст (или на няколко литературни текста) и в

аргументацията системно се отчитат взаимозависимостта и взаимодействието

помежду им и значимостта им за породения от творбата смисъл, като допуснатите

в обосновката отклонения от тезата (и от поставения проблем) имат епизодичен

характер.

 формулировката на тезата е ясна и адекватна на поставения проблем, като се

отчитат сложността и смисловият му обем, а отстъпленията от адекватността,

обосноваността и логическата последователност на твърденията за

художествения смисъл на (откъса от) литературния текст (или на няколко

литературни текста) имат епизодичен характер и не влияят на цялостната

концепция на аргументативния текст.

 всички композиционни части са едновременно функционални, обособени и

свързани и са допуснати незначителен брой стилистични, граматични,

правописни и/или пунктуационни грешки.

4.2. С оценка много добър се оценяват работи, които не покриват един от критериите за 

отличен.  

4.3. С оценка добър се оценяват работи, които не покриват два от критериите за 

отличен.  

4.4. С оценка среден се оценяват работи, които не покриват три от критериите за 

отличен.  

Оценяване на интерпретативно съчинение 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО 

СЪЧИНЕНИЕ  
Брой 

точки 

1. Литературни компетентности
10 

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература 
2 

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в 

българската литературна история  2 

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на 

убедителност и въздействие  3 

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл 
3 

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст
12 

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем 3 

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация 
3 

2.3. Логически последователна аргументация 3 



2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани 

композиционни части  3 

3. Езикови компетентности
8 

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма 2 

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма 2 

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма 2 

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма 2 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ: 30 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ Брой 

точки 

1. Компетентности за изграждане на есе 22 

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от 

поставения проблем  
2 

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст 2 

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на 

убедителност и въздействие  
3 

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 3 

1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем 3 

1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация 3 

1.7. Логическа или асоциативна организация на текста 3 

1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни 

части  
3 

2. Езикови компетентности 8 

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма 2 

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма 2 

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма 2 

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма 2 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ: 30 

Изготвил: Eлеонора Йорданова 

(име и фамилия) 
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