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Учебна програма по Български език и литература ИУЧ VIII д клас 2020/2021 
учебна година 

Цели: 
Развиване и надграждане на  социокултурните, езиковите, литературните и 

комуникативните компетентности. 

• Актуализиране и практическо прилагане на знанията и уменията, придобити в 
часовете по български език и литература за 8. клас, задължителна подготовка. 

• Усъвършенстване на рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез 
извличане, обработване и прилагане на информация от разнообразни текстове, както и на уменията 
за създаване на текст. 

• Допринасяне за надграждането на социокултурните и литературните компетентности 
чрез  развиване на читателския/зрителския опит; развиване на критичното мислене, включващо 
самостоятелно извличане на информация от художествен текст, разбиране, осмисляне и тълкуване 
на извлечената информация, самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на 
Античността, Средновековието и Ренесанса. 

• Развиване на уменията за самостоятелно учене и за работа по алгоритъм. 
Компетентности като очаквани резултати от обучението: 

• Затвърждаване и усъвършенстване на правописните умения и на уменията за 
редактиране. Решаване на тестови комуникативни и езикови задачи. 

• Затвърждаване и усъвършенстване на пунктуационните умения и на уменията за 
редактиране. Решаване на тестови комуникативни и езикови задачи. 

• Откриване и редактиране на смислови грешки в собствен текст. 

• Редактиране на правописни и пунктуационни грешки в текстове, предназначени за 
различни комуникативни ситуации. 

• Затвърждаване на уменията за правилно ориентиране в съдържанието на текст, за 
извличане  и използване на информация от различни текстове при решаване на комуникативна 
задача. 

• Познаване на различни видове фразеологични словосъчетания и уместното им 
използване в речевата практика. 

• Познаване и уместно използване  на речеви етикетни формули при електронно 
общуване. 

• Уместно прилагане на специфичната функция на залога в речевата практика. 

• Познаване на глаголните категории. Затвърждаване и усъвършенстване на уменията 
за правилната и уместната употреба на глаголи в собствен текст. 

• Познаване на сложно съставно изречение с различни видове подчинени изречения. 
Затвърждаване и усъвършенстване на уменията за правилната и уместната употреба на видовете 
изречения в собствен текст. 

• Прилагане на пунктуационните правила, свързани с различните видове сложни 
изречения. Уместно използване в речевата практика на различните видове сложни изречения. 

• Извличане и обработване на информация от текст за изпълнение на рецептивни и 
езикови задачи с избираем и със свободен отговор. 

• Познаване на особеностите на есето. Създаване на есе по морален проблем, 
интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст. 

• Затвърждаване на уменията за редактиране на свое и чуждо есе по морален проблем. 

• Затвърждаване и усъвършенстване на уменията за анализиране и критично оценяване  
на свои и чужди есета по морален проблем. 

• Затвърждаване и усъвършенстване на знанията за изучаваните културни епохи – 
Античност, Средновековие и Ренесанс. 
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• Затвърждаване и усъвършенстване на уменията за анализиране на проблеми в 
представителните художествени текстове. 

• Затвърждаване и усъвършенстване на знанията и уменията за тълкуване на 
литературните творби, включени в учебната програма за осми клас, в съответствие с жанровото им 
многообразие. 

 
Теми: 
1. Преговор по български език.  
2. Преговор по литература. 
3. Език, текст, общуване. 
4. Античността като културна епоха. 
5. Книжовноезикови норми. Правоговор и правопис. 
6. Старогръцка митология. Митологични сюжети. 
7. Старогръцка литература. „Илиада“. 
8. Книжовноезикови норми. Правописни и пунктуационни норми. 
9. Старогръцка литература. „Илиада“. 
10. Художествен стил. 
11. Старогръцка литература. „Антигона“. 
12. Есе по морален проблем. 
13. Средновековие. 
14. Библия. Библейски сюжети. 
15. Електронно писмо. 
16. Старобългарска литература. „Пространно житие на Константин-Кирил“. 
17. Думите в текста. 
18. Старобългарска литература. „Азбучна молитва“. 
19. Фразеологично словосъчетание. 
20. Старобългарска литература. „За буквите“. 
21. Залог на глагола. 
22. Античността и Средновековието – два взаимно допълващи се етапа в културата на Европа. 
23. Вид и време на глагола. 
24. Ренесансът като културна епоха. 
25. Подчинено определително изречение. 
26. Ренесанс. „Декамерон“. 
27. Подчинено допълнително изречение. 
28. Ренесанс. Дон Кихот и вятърните мелници. 
29. Подготовка на есе по морален проблем. 
30. Ренесанс. „Хамлет“. 
31. Подчинено обстоятелствено изречение. 
32. Ренесанс. Хамлет и Дон Кихот – два универсални противоположни характера. 
33. Подчинено подложно изречение. 
34. Ренесанс. Сонетите на Шекспир. 
35. Годишен преговор. 
36. Годишен преговор. 
 
 
Изготвил:  
Даниела Георгиева Денева 
Старши учител по Български език и литература  
 
 
 
 
 
 
 


