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задължителна подготовка-XI клас 

 

 

Устен изпит 

 

1. Христо Ботев. Биография. Теми, мотиви и образи в поезията му ( „Майце си“, 

„На прощаване“, „До моето първо либе“ , „ Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „ 

Борба“, „Елегия“, „Обесването на Васил Левски“)  

2. "Епопея на забравените", Иван Вазов. Мотиви за създаване на цикъла. Ода. 

Образи (анализ на творба/и по избор)  

3. "Бай Ганьо", Алеко Константинов. Проблемът за жанра на книгата. 

Нееднозначният образ на главния герой 

4. Пенчо Славейков. Традиция и новаторство в творчеството му ( „ Ралица“, „ Cis 

moll“, „ Сън за щастие“)  

5. П.К.Яворов. Биография. Любовна лирика. Образът на жената в стиховете му 

(анализ на творба/и по избор)  

6. Разказите на Елин Пелин - картина на българското село. Теми, мотиви, герои в 

художествения свят на писателя (анализ на творба/и по избор)  

7. Медиен текст. Характеристика 

8. Медийни жанрове - статия, интервю, информационна бележка, репортаж.  

9.  Публично изказване по граждански проблем  

10. Институционална сфера на общуване. Текстове документи 
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Писмен изпит * 

1. Съдбата и изборът на човека в поезията на Христо Ботев (интерпретативно 

съчинение, творба/и по избор).  

2. Мисията на героя в "Епопея на забравените" от Иван Вазов (интерпретативно 

съчинение, творба/и по избор)  

3. Нееднозначността в образа на Бай Ганьо (интерпретативно съчинение, "Бай 

Ганьо" от Ал. Константинов)  

4. Силата на волята и на несломимия дух в „Ралица“ на Пенчо Славейков 

5. Любовта - спасение и вяра в поезията на Яворов (интерпретативно съчинение, 

творба/и по избор)  

6.Образи на човешките мечти в разказите на Елин Пелин (интерпретативно 

съчинение, творба/и по избор: "Ветрената мелница", "Косачи","Мечтатели",“ На 

оня свят“) 

*Формулировката на темите е примерна .  

 

Библиография: 

Учебник по литература, ЗП и ПП за 11 клас- изд. „Анубис“, В. Стефанов, А. Панов 

Учебник по български език за 11 клас- изд. „Просвета“, Т. Ангелова 

 


