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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
СЕЛО ДЕВЕНЕ , ОБЩИНА ВРАЦА

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС 

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Хорариум: I срок : 18 седмици
II срок : 18 седмици

Общо 36 седмици х 2 часа = 72 часа годишно

Основни учебници: „Български език за 7.клас“ , издателство „Булвест 2000“
„ Литература за 7. клас“ , издателство „Булвест 2000“
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КРА ТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНА ТА ПРОГРАМА

Учебната програма за разширена подготовка в избираеми учебни часове по български език и литература за VII клас е ,
разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Разработена е за 2 
учебни часа седмично.

КОМПОНЕНТ -  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
В обучението по български език в VII клас на прогимназиалния етап продължава овладяването на базизни знания , умения ш 
отношения , предподтавка за запознаване на учениците със системата на СБКЕ и за развиване на тяхната комуникативна 
компетентност.

КОМПОНЕНТ -  ЛИТЕРА ТУРА
Обучението по литература в VII клас е насочено към надграждане на базисните знания, умения и отношения, свързани с 
литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика. С разширената подготовка се 
цели да се подготвят личности, които да възприемат художествената литература като ценност, като достижение на 
човешката мисъл и да изпитват стремеж и потребност да общуват с нея.

/

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и 

ги използва в съответствие с нея.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове 
текст и от различни информационни източници за решаване на 
комуникативни задачи.
Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси.
Изразява твърдения и се аргументира.
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Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в 
извънучилищна среда.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Разпознава особеностите на медийния и на художествения текст. 
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със 
синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в 
речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва 
синонимни варианти според целта на общуване.

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Слушане
Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при 
участие в диалог.
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с

//
определена комуникативна задача. 
Четене

/
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене.
Извлича, подбира, синтезира информация от текст за изпълнение на

/ определена комуникативна задача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена 
комуникативна задача.
Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като 
проявява толерантност и учтивост в общуването.
Създава в устна форма:

• изказване
• отговор на нравдтвен въпрос.

Писане
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който 
създава.
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Спазва изучените книжовни езикови правила.
Има формирани правописни навици по отношение на често 
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика. 
Редактира текст.
Създава в писмена форма:

• анотация
• отговор на нравствен въпрос

ЛИТЕРАТУРА
СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

///
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Съпоставя мястото на индивида в различни общности в 
съвременността (семейството, неформални и формални групи), 
идентифицира (потенциални) конфликти между тях и обосновава 
своя позиция по проблема за предотвратяването или за 
разрешаването им. Свързва примери за проблеми и конфликти от 
изучавани литературни текстове с лични идеи, за да обоснове 
собствена гледна точка.
Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия автор и 
(заглавието на) самото произведение.
Свързва имена на герои от изучавано произведение с името на 
неговия автор и със заглавието на произведението.
Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с имена 
на герои от произведението и с интерпретирани в него мотиви. 
Определя начини, по които (откъс от) художествен текст въздейства 
естетически, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. 
Определя начини, по които (откъс от) изучаван художествен текст 
утвърждава своите идеи и ценности и/или отрича други, и се 
обосновава чрез примери от художествения изказ.
Избира четива самостоятелно, като прилага поне два критерия: автор, 
издател, анотация, критическа оценка, препоръка от приятел и др. 
Аргументира читателския си избор.
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ЛИТЕРАТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

КОМУНИКАТИВНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Различава и тълкува в изучавани повествователни литературни 
текстове действията и развитието на героите в сюжета.
Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове 
преживявания, настроения, състояния на героя.
Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им 
характеристики.
Познава значението на следните понятия: ода, елегия , балада 
композиция, фабула.
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и 
света в изучавани повествователни текстове.
Обяснява мотивацията на герой в изучаван дълъг повествователен 
текст.
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света 
в изучавани художествени текстове.
Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото 
и/или сюжетното развитие в изучаван художествен текст.
Обяснява значенията на характеристика на герой в изучаван 
художествен текст.
Различава в художествен текст словосъчетания, в които поне една от 
думите е употребена с пряко значение, а другата/ другите -  с 
преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на 
фразата и/или текста.
Различава в художествен текст отклонения от обичайния за 
българската реч словоред и обяснява значението им за изграждането 
на смисъла на фразата и/или на текста.
Създава в устна и в писмена форма описание на предметна 
обстановка, отговор на литературен въпрос,разказ по преживяно.

Анализира и критично оценява сполучливостта на свои или чужди (в 
устна или писмена форма) според осъществяването на 
комуникативната им задача.
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Спазва книжовни езикови правила.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Обобщени теми Компетентности като очаквани резултати от обучението
Текстът в масовата 
комуникация

Характеризира ситуацията на общуване.Разпознава видовете медиюни текстове.

Извличане и 
обработване на 
информация.

Открива информация при изпълнение на комуникативна задача.

Художествен текст Извлича и анализира информация от художествен текст.
Думата като 
лексикално средство 
в текста.

Разпознава неутрална и експресивна лексика.

/
Думата в
речниковия състав 
на българския език.

Разпознава видовете думи.

Звукови промени в 
думата.

Обяснява случаи на несъответствия между изговор и правопис.

Наклонение на 
глагола.

Познава спецификата на наклонението.

Преизказни 
глаголни форми

Разпознава преизказните глаголни форми в текст.

Съвместна употреба 
на глаголни времена

Умее правилно да използва съвместно глаголните времена и наклонения в речевата 
практика.
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и наклонения-
Съставно сказуемо .Разграничава съставно сказуемо в изречението.
Обособени части .Разпознава обособените части в изречението.
Сложно съставно 
изречение

Разпознава подчинителни връзки.

Сложно смесено 
изречение

.Служи си с разнообразни синтактични конструкции.

Пряко, непряко и 
полупряко 
предаване на чужда 
реч.

.Познава правилата за предаване на чужда реч.

Добри Чинтулов Познава функциите на лирическия говорител.
“На прощаване“ 
,Хр.Ботев

Обяснява функциите на лирическшя герой.
/ \

Из „Немили -  
недраги“

.Повест.Действието и развитието на героите в сюжета.

„Една българка“ 
,ИванВазов

Разказ. Сюжет. Фабула.Г ерои.

„Опълченците на 
Шипка“

Ода.

„Българският език“. Ода.
Из „До Чикаго и 
назад“.
Ал.Константинов.

Пътепис

„Неразделни
„П.Славейков

Балада.

„Заточеници“ 
,Яворов

Елегия..
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„По жътва „ , Елин 
Пелин

Разказ

„По жицата“ ,Й- 
Йовков.

Разказ

Отговор на 
литературен въпрос

Създава в устна и в писмена форма текст. 
Спазва книжовни езикови правила.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 
Годишният брой часове за разширена подготовка по български език и литература в VII клас е 72 учебни часа.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на учениците по български език и литература в избираемите учебни часове е съобразено изцяло с изискванията на 
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
За оценяване постиженията на учениците в шести клас по български език и литература в избираемите учебни часове (ИУЧ ) ще се 
използват устни изпитвания -  индивидуални и групови и писмени изпитвания -  индивидуални, групови: решаване на тестове, 
контролни работи, изготвяне на проектни задачи.
Всеки ученик ще има най-малко една оценка от устно изпитване и една от писмено изпитване за всеки учебен срок. Срочната оценка се 
оформя според изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. Годишната оценка се оформя, като се отчитат знанията 
и уменията на шестокласниците върху учебното съдържание през двата учебни срока, съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 11 от 
01.09.2016 г. Приоритетно се използват формите на формиращото оценяване -  наблюдение при индивидуална, фронтална и групова 
работа, работа над грешките, поощрение на ученика и др. В уроците се включват занимателни дейности, поставяне и изпълнение на 
проектни задачи с възможност за избор, с оглед на интересите и заложбите на шестокласниците.

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки
Умения за общуване на чужди 
езици

Разпознава и сравнява езикови факти и закономерности (фонетични, лексикални, 
синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания чужд език.



г (

Използва познанията за езиковите единици и закономерности при усвояване на 
системата на чуждия език.
Прави справка за значението на думи в двуезични речници.

Дигитална компетентност Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани 
информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача. 
Извлича, съхранява, представя и обменя информация с помощта на електронни 
средства.
Използва мултимедия, когато представя резултати и продукти от изпълнение на 
конкретна изследователска задача.

Умения за учене Работи в библиотека. Използва различни видове справочни материали и речници. 
Извлича и обменя информация, получена от различни източници, включително и 
електронни.
Възприема научни текстове и формулира отговори в съответствие с учебната 
ситуация. Използва и съставя план на научен текст. Извлича съществена 
информация от урочна статия.

Социални и граждански 
компетентности

Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
Проявява толерантност и учтивост към събеседника, независимо от неговата 
социална, етническа и полова принадлежност.
Съобразява се с другите участници в комуникативната ситуация, проявява 
уважение към мнението им и използва подходящи паралингвистични средства 
(мимика, жест, поза).
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от различни 
текстове.

Културна компетентност и 
умения за изразяване чрез 
творчество

Използва познанията си по български език при анализ и коментар на художествени 
текстове, предвидени за изучаване по литература.
Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската общност и 
използва богатите му възможности за изразяване на различни чувства, за изказване 
на мнение и на впечатление в разнообразни комуникативни ситуации.
Проявява толерантност и уважение към културната различност на други етнически 
общности.



Използвана литература:

1. Български език 7. клас -  изд. „Булвест 2000“
2. Литература 7. клас -  изд. „Булвест 200“
3. Учебна програма за 7. Клас

Изготвил:
/П.Димитров:





ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
СЕЛО ДЕВЕНЕ , ОБЩИНА ВРАЦА

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

34 учебни седмици -  по 2 учебни час седмично -  72 учебни часа годишно



ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
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Тема на урочната 
единица

Вид на урочна 
единица

Очаквани резултати на ниво 
урочна единица Термини Контекст и дейности за всяка 

урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Бележка 
Комен -  

тар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1. Текстът в

масовата
комуникация.

Упражнение Търси, извлича, подбира и 
синтезира информация от 
текстове от различни сфери на 
общуване. Разграничава 
елементите на речевата 
ситуация и се съобразява с тях в 
процеса на комуникацията.

Комуникация.

Умее да работи в екип при 
изпълнение на съвместни 
задачи. Проявява толерантност 
и учтивост към събеседника. 
Съобразява се с участниците в 
комуникативния акт.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за устно 
изпитване, за 
индивидуална работа 
и работа по групи

2. 1. „Вятър ечи, Балкан 
стене“, Добри 
Чинтулов

Упражнение Различава основни ценности и 
норми на етническата 
национална общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности с 
ценности на принадлежащия 
към етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в съответния 
социокултурен контекст. 
Познава значението на 
понятието лирически говорител. 
Различава и тълкува в изучавани 
поетически литературни 
текстове преживявания, 
настроения, състояния на героя.

Лирически
Говорител.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

1
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3. 2. „Стани, стани, 

юнак балкански“, 
Добри Чинтулов

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Познава значението на 
понятието лирически 
говорител.
Различава и тълкува в 
изучавани поетически 
литературни текстове 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.

Лирически
говорител.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за устно 
изпитване, за 
индивидуална работа 
и работа по групи

4. 2. Извличане и 
обработване на 
информация от 
медиен текст.

Упражнение Ориентира се в ситуацията 
на общуване, определяйки 
целта, предмета, 
участниците и условията 
на общуване.
Разбира зависимостта на 
езиковите средства от 
речевата ситуация и ги 
използва в съответствие с 
нея.

Ситуация на 
общуване.

Умее да работи в екип при 
изпълнение на съвместни 
задачи. Проявява толерантност 
и учтивост към събеседника. 
Съобразява се с участниците в 
комуникативния акт.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

•

5. 3. „На прощаване в 
1868 г.“, Христо 
Ботев

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на

Синекдоха.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

2
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гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани поетически 
литературни текстове 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.

художествения текст. 
Отчита жанровите му 
специфики.

6. 3. „На прощаване в 
1868 г.“, Христо 
Ботев

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Познава значението на 
понятието лирически 
герой.
Различава и тълкува в „На 
прощаване в 1868 г.“ 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.

Лирически
герой.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

•
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Обяснява функциите на 
лирическия герой в„На 
прощаване в 1868 г.“ за 
смисловото изграждане на 
текста.

7. 4. Отговор на
литературен
въпрос

Упражнение Създава в писмена форма 
отговор на литературен 
въпрос.

Литературен
въпрос

Т ворческа задача. Писмен текст.

8. 4. Редактиране на 
текст

Упражнение Познава и използва 
различни начини на 
редактиране на текст.

Редактиране. Прилага алгоритъм. Писмен текст.

9. 5. Думата като 
лексикално 
средство в текста

Упражнение Разпознава неутрална и 
експресивна лексика.

Лексика Уместно използва в речевата 
практика езиковите средства.

Работен лист

10. 5. Морфология. 
Части на речта

Упражнение Разпознава различните 
части на речта и определя 
граматичните им 
признаци.

Части на 
речта.
Граматически

Признаци.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език с 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

11. 6. „Немили-недраги“, 
Иван Вазов (I 
глава)

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания,

Повест.
Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

•
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настроения, състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили- 
недраги“ действията и 
развитието на героите.

12. 6. Отговор на
литературен
въпрос

Упражнение Създава в писмена форма 
отговор на литературен 
въпрос.

Литературен
въпрос.

Творческа задача. Писмен текст.

13.” 7. „Немили-недраги“, 
Иван Вазов (II 
глава)

Упражнение

/

Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния
7.социокултурен контекст. 
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени

Повест.
Жанрови

характеристики.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за домашна 
работа, индивидуална 
работа и работа по 
групи

5
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в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили- 
недраги“ действията и 
развитието на героите.

14. 7. Морфология. 
Части на речта

Упражнение Разпознава различните 
части на речта и определя 
граматичните им 
признаци.

Части на 
речта.
Г раматически 

признаци.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език е 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за домашна 
работа, индивидуална 
работа и работа по 
групи

15. 8. „Немили-недраги“, 
Иван Вазов (III 
глава)

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили-

Повест.
Жанрови

характеристики.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за домашна 
работа, индивидуална 
работа и работа по 
групи

•
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недраги“ действията и 
развитието на героите.

16.. 8. „Немили-недраги“, 
Иван Вазов (V 
глава)

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания, 
настроения,състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили- 
недраги“ действията и 
развитието на героите.

Повест.
Жанрови
характеристики.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

<ахдл

17.
18.

9.
9.

Отговор на
литературен
въпрос

Упражнение. Създава в писмена форма 
отговор на литературен 
въпрос.

Литературен
въпрос.

Творческа задача. Писмен текст.

19.
20.

10.
10.

Синтаксис.
Части на простото 
изречение

Упражнение Разпознава частите на 
простото изречение и 
частите на речта и 
осмисля взаимната връзка 
между тях.

Синтаксис.
Съобразява се е участниците в 
комуникативния акт. Чете и 
предава информация, получена 
от различни източници. 
Формулира отговори в

Оценки за домашна 
работа, индивидуална 
работа и работа по 
групи

7
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съответствие с учебната 
ситуация.

21.
22.

11

11..

„Немили-недраги“, 
Иван Вазов (X 
глава)

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на 
принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили- 
недраги“ действията и 
развитието на героите.

Повест.
Жанрови

характеристики

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

23.. 12. „Немили-недраги“, 
Иван Вазов (XVII 
глава)

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
етническата национална 
общност и на 
гражданската национална 
общност.
Съпоставя свои ценности 
с ценности на

Повест.
Жанрови
характеристики

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

8
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принадлежащия към 
етническата национална 
общност човек и оценява 
значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
изучавани литературни 
текстове преживявания, 
настроения,състояния на 
героя.
Познава значението на 
понятието повест и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Немили-недраги“. 
Различава и тълкува в 
откъса от „Немили- 
недраги“ действията и 
развитието на героите.

24 12. Синтаксис.
Части на простото 
изречение

Упражнение Разпознава частите на 
простото изречение и 
частите на речта и 
осмисля взаимната връзка 
между тях.

Синтаксис. 
Части на 
простото 
изречение.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език с 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

25.

26..

13.

13.

„Една българка“, 
Иван Вазов

Упражнение Познава значението на 
понятието композиция. 
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „Една българка“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Обяснява значението на 
сюжета
в разказа „Една българка“. 
Различава и тълкува в

Разаказ.
Сюжет.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи
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„Една българка“ 
действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа „Една 
българка“.

27.

28..

14

14.

„Една българка“, 
Иван Вазов

Упражнение Познава значението на 
понятието композиция. 
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „Една българка“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Обяснява значението на 
сюжета в разказа „Една 
българка“.
Различава и тълкува в 
„Една българка“ 
действията и развитието 
на героите в сюжета. 
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа „Една 
българка“.

Композиция.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

29.
30.

15.
15.

Отговор на
литературен
въпрос

Упражнение Създава в писмена форма 
отговор на литературен 
въпрос.

Литературен
въпрос

Творческа задача. Писмен текст.

.
31
32.

16.
16.

Обособени части в
простото
изречение

Упражнение Прилага пунктуационните 
правила. .Обособени

части.

.Разбира зависимостта на 
езиковите средства от речевата 
ситуация и ги използва в 
съответствие с неь.

Писмен текст.

33.
34.

17.
17.

Сложно съчинено 
изречени

Упражнение Разпознава съчинителните 
връзки в сложното 
изречение. Правилно 
оформя пунктуационно и 
използва уместно сложни 
съчинени изречения в

Сложно
съчинено
изречение

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език с 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна

Сравнява и осмисля 
езикови единици в 
българския език с 
аналогични езикови 
единици от 
изучавания чужд

10



( (

1 2 3 4 5 6 7 8 9
текст. изследователска задача език.

Намира и извлича 
информация от текст 
с оглед на конкретна 
изследователска 
задача

35.. 18.. „Опълченците на 
Шипка“, Иван 
Вазов

Упражнение Познава значението на 
понятието ода и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Опълченците на 
Шипка“.
Различава и тълкува в 
„Опълченците на Шипка“ 
преживявания, 
настроения,състояния на 
героите.
Обяснява функциите на 
лирическия говорител за 
изграждането на образа на 
света и човека в 
„Опълченците на Шипка“.

Ода.

Определя начини, по които 
изучаван художествен текст 
утвърждава своите идеи и 
ценности и/или отрича други, и 
се обосновава чрез примери от 
художествения изказ.

Оценки за
индивидуална работа 
в клас и за работа по 
групи

36.. 18.. „Опълченците на 
Шипка“, Иван 
Вазов

Упражнение Познава значението на 
понятието ода и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Опълченците на 
Шипка“.
Различава и тълкува в 
„Опълченците на Шипка“ 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героите.
Обяснява функциите на 
лирическия говорител за 
изграждането на образа на 
света и човека в 
„Опълченците на Шипка“.

Ода.
Жанрова
характеристика.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
проблеми.
Намира и извлича информация 
от художествения текст с оглед 
на конкретна изследователска 
задача.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

•
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37.

38.

19.

19.

Сложно съставно 
изречение

Упражнение Разпознава подчинителни 
връзки в сложното 
изречение.
Разпознава сложно 
съставно изречение. 
Разпознава главно и 
подчинено изречение в 
сложното съставно 
изречение.
Уместно използва сложни 
съставни изречения в 
речевата практика. 
Използва различни 
подчинителни връзки в 
сложното съставно 
изречение според целта на 
общуване.

Главно и 
подчинено 

изречение.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език е 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи

39.
40.

20.
20.

„Българският 
език“, Иван Вазов

Упражнение Разпознава жанрови 
характеристики на одата, 
проявени в„Българският 
език“.
Различава и тълкува в 
„Българският език“ 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героя.
Обяснява функциите на 
лирическия говорител за 
изграждането на образа на 
света и човека в 
„Българският език“. 
Идентифицира 
интерпретирани в 
„Българският език“ 
проблеми и конфликти, 
съпоставя ги със 
съвременността и ги 
свързва с лични идеи, за

Ода.
Жанрови
характеристики.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
проблеми.
Намира и извлича информация 
от художествения текст с оглед 
на конкретна изследователска 
задача.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи

•
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да обоснове своя гледна 
точка.

41.
42.

21.
21.

„До Чикаго и 
назад“: Чикагското 
изложение, Алеко 
Константинов

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
откъса от „До Чикаго и 
назад“ действията и 
развитието на героите. 
Обяснява функциите на 
предметната обстановка за 
изграждането на образа на 
човека и света в откъса от 
„До Чикаго и назад“. 
Идентифицира 
интерпретирани в откъса 
от „До Чикаго и назад“ 
проблеми и конфликти, 
свързва примери за такива 
проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да 
обоснове своя гледна 
точка.

Пътепис.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи

43.
44.

22.
22.

Сложно съставно 
изречение

Упражнение Разпознава подчинителни 
връзки в сложното 
изречение.
Разпознава сложно 
съставно изречение. 
Разпознава главно и 
подчинено изречение в 
сложното съставно 
изречение.
Уместно използва сложни

Подчинителни
Връзки.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език с 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

13
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съставни изречения в 
речевата практика. 
Използва различни 
подчинителни връзки в 
сложното съставно 
изречение според целта на 
общуване.

45.
46..

23
23..

„Бай Ганьо 
пътува“, Алеко 
Константинов

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
„Бай Ганьо пътува“ 
действията и развитието 
на героите.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа в „Бай 
Ганьо пътува“. 
Идентифицира 
интерпретирани в„Бай 
Ганьо пътува“ проблеми и 
конфликти, свързва 
примери за такива 
проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да 
обоснове своя гледна 
точка.

Структурни 
елементи на 
разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
проблеми.
Различава и тълкува в текста 
преживявания, настроения, 
състояния на героя.
Анализира смисъла на 
художествения текст.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа

•

47.
48.

24.
24.

„Бай Ганьо 
пътува“, Алеко 
Константинов

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в

Структурни 
елементи 
на разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
проблеми.
Различава и тълкува в текста 
преживявания, настроения, 
състояния на героя.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

14
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съответния социокултурен 
контекст.
Различава и тълкува в 
„Бай Ганьо пътува“ 
действията и развитието 
на героите.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа в „Бай 
Ганьо пътува“. 
Идентифицира 
интерпретирани в„Бай 
Ганьо пътува“ проблеми и 
конфликти, свързва 
примери за такива 
проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да 
обоснове своя гледна 
точка.

Анализира смисъла на 
художествения текст.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача.

49.
50.

25.
25.

Сложно съставно 
изречение

Упражнение Разпознава подчинителни 
връзки в сложното 
изречение.
Разпознава сложно 
съставно изречение. 
Разпознава главно и 
подчинено изречение в 
сложното съставно 
изречение.
Уместно използва сложни 
съставни изречения в 
речевата практика. 
Използва различни 
подчинителни връзки в 
сложното съставно 
изречение според целта на 
общуване.

Подчинителни 
Връзки, 
главно и под

чинено изрече
ние.

Сравнява и осмисля езикови 
единици в българския език с 
аналогични езикови единици от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи

•
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51.
52.

26.
26.

„Неразделни“, 
Пенчо Славейков

Упражнение Познава значението на 
понятието балада и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в „Неразделни“.
Различава и тълкува в 
„Неразделни“ 
преживявания, 
настроения, състояния на 
героя. Обяснява 
функциите на лирическия 
говорител за изграждането 
на образа на света и 
човека в „Неразделни“. 
Идентифицира 
интерпретирани в 
„Неразделни“ проблеми и 
конфликти, съпоставя ги 
със съвременността и ги 
свързва с лични идеи, за 
да обоснове своя гледна 
точка.

Балада.
Жанрови
характеристики.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача. 
Различава и тълкува в текста 
преживявания, настроения, 
състояния на героя.
Анализира смисъла на 
художествения текст.

Оценки за
индивидуална работа

53.
54..

27.. „Заточеници“, 
Пейо Яворов

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Познава значението на 
понятието елегия и 
разпознава нейни жанрови 
характеристики, проявени 
в„Заточеници“.
Различава и тълкува в
„Заточеници“
преживявания,

Елегия.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача. 
Различава и тълкува в текста 
преживявания, настроения, 
състояния на героя.
Анализира смисъла на 
художествения текст.

Оценки за
индивидуална работа

•
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настроения, състояния на 
героя.
Обяснява функциите на 
лирическия герой в 
„Заточеници“ за 
смисловото изграждане на 
текста.

55
56..

28. Глаголът и 
неговите 
граматични 
характеристики

Упражнение Разпознава и образува 
формите за различните 
глаголни времена и 
наклонения. Уместно 
употребява форми на 
глаголните времена и 
наклонения съобразно 
ситуацията на общуване.

Глаголни 
времена и 
наклонения.

Разпознава и сравнява езикови 
факти и закономерности 
(фонетични, лексикални, 
синтактични, морфологични) от 
българския език и от 
изучавания чужд език.
Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача.

Оценки за
индивидуална работа 
и работа по групи

57
58.

29. „По жътва“, Елин 
Пелин

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа „По 
жътва“ и ги тълкува 
съобразно конкретните 
проявления на жанра. 
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „По жътва“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Различава и тълкува в „По 
жътва“ действията и 
развитието на героите.

Структурни 
елементи 
на разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Развива умения да тълкува 
художествени текстове. 
Задълбочава познанията си за 
спецификата на художествения 
образ.

Оценки за
индивидуална работа

•
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59
60.

30. „По жътва“, Елин 
Пелин

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа „По 
жътва“ и ги тълкува 
съобразно конкретните 
проявления на жанра. 
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „По жътва“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Различава и тълкува в „По 
жътва“ действията и 
развитието на героите.

Структурни 
елементи 
на разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Развива умения да тълкува 
художествени текстове. 
Задълбочава познанията си за 
спецификата на художествения 
образ.

Оценки за 
изпълнение на 
домашна работа

61.
62.

31. Глаголът и 
неговите 
граматични 
характеристики

Упражнение Разпознава и образува 
формите за различните 
глаголни времена и 
наклонения. Уместно 
употребява форми на 
глаголните времена и 
наклонения съобразно 
ситуацията на общуване.

Глаголни 
времена и 
наклонения.

Намира и извлича информация 
от текст с оглед на конкретна 
изследователска задача. 
Разпознава и сравнява езикови 
факти и закономерности 
(фонетични, лексикални, 
синтактични, морфологични) от 
българския език и от 
изучавания чужд език.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи

•

63
64.

32. „По жицата“, 
Йордан Йовков

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен

Структурни 
елементи на 
разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача. 
Анализира смисъла на

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи.
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контекст.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 
елементи на разказа „По 
жицата“ и ги тълкува 
съобразно конкретните 
проявления на жанра. 
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „По жицата“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Различава и тълкува в „По 
жицата“ действията и 
развитието на героите. 
Идентифицира 
интерпретирани в„По 
жицата“ проблеми и 
конфликти, свързва ги с 
лични идеи, за да 
обоснове своя гледна 
точка.

художествения текст, като 
отчита жанровите му 
специфики.

65.
66..

33. „По жицата“, 
Йордан Йовков

Упражнение Различава основни 
ценности и норми на 
човека в обществото. 
Съпоставя ценности на 
човека в обществото и 
оценява значенията им в 
съответния социокултурен 
контекст.
Разпознава и обяснява 
функциите на структурни 

елементи на разказа „По 
жицата“ и ги тълкува 
съобразно конкретните 
проявления на жанра.

Структурни 
елементи на 
разказа.

Изразява впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
отделни проблеми.
Намира и извлича информация 
от текста с оглед на конкретна 
изследователска задача. 
Анализира смисъла на 
художествения текст, като 
отчита жанровите му 
специфики.

Оценки за 
индивидуално 
участие в час и за 
работа по групи.
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г(с

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обяснява отношенията 
между началото и края на 
разказа „По жицата“ и 
оценява значението им за 
завършеността на текста. 
Различава и тълкува в „По 
жицата“ действията и 
развитието на героите. 
Идентифицира 
интерпретирани в„По 
жицата“ проблеми и 
конфликти, свързва ги с 
лични идеи, за да 
обоснове своя гледна 
точка.

67 - 
68.

34. Пряко ,непряко и 
полупряко 
предаване на 
чужда реч.

Упражнение. Познава правилата за 
предаване на чужда реч в 
текст.

Реч Правилно предава чужда реч. Правилно предава 
чужда реч.

69.
70.

35. Пряко ,непряко и 
полупряко 
предаване на 
чужда реч.

Упражнение. Познава правилата за 
предаване на чужда реч в 
текст.

Реч. Правилно предава чужда реч. Правилно предава 
чужда реч

71.
72.

36. Редактиране на , 
текст.

Упражнение Познава и използва 
различни начини на 
редактиране на текст-

Редактиране. Прилага алгоритъм. Писмен текст.

Използвана литература:
1 .Български език 7.клас -  издателство „Булвест 2000“
2. Литература 7.клас -  издателство „Булвест 2000“
3. Учебна програма по БЕЛ за 7.клас

Изготвил: .<//1 
/П.Димитрова/
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