УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ООП
VIII КЛАС
Изпитът по български език и литература се провежда в писмена форма.
Продължителността на писмения изпит е 3 /три/ астрономически часа.
Български език
1.Език, текст, общуване. Книжовен език
2. Публично изказване
3. Функционални стилове на българския книжовен език
4. Разговорен стил
5. Художествен стил
6. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично словосъчетание
7. Речев етикет в електронното общуване
8. Залог на глагола
9. Вид и време на глагола
10. Видове подчинени изречения
11. Електронно писмо
Литература
1. Античността като културна епоха
2. Старогръцка митология
3. Митовете за Прометей и Едип. Троянски митологичен цикъл
4. „Илиада“ – Първа песен – гневът на Ахил
5. Шеста песен – гибел и помирение
6. „Илиада“ - XXII и XXIV песен
7. Старогръцка лирика – Сафо – поезията и любовта
8. Античен театър и драма – възникване, особености
9. Трагедията „Антигона“ – развитие на трагическия конфликт
10. Трагедията „Антигона“ – сблъсък между дълга към рода и дълга към народа
11. Средновековието като културна епоха – характеристики, основни принципи и
представители
12. Библията – книгата на книгите
13. Старозаветните библейски сюжети за грехопадението, за Каин и Авел, за
Мойсей
14. Новозаветните библейски сюжети за Иисус Христос и за Богородица
15. Пространно житие на св.Кирил – първият наставник на славянския народ
16. Константин Преславски – „Азбучна молитва“ – образът на света в
стихотворението
17. Черноризец Храбър – „За буквите“ – защита и възхвала на славянската
писменост
18. Ренесансът като културна епоха – характеристики, основни принципи и
представители
19. Джовани Бокачо „Декамерон“ – особености на творбата
20. Вяра и търпимост в „Притчата за трите пръстена“
21. Мигел де Сервантес „Дон Кихот“ – жанрови и художествени особености
22. Пародийното в „Дон Кихот“
23. Уилям Шекспир „Хамлет“ – трагическият конфликт
24. Хамлет и смисълът на човешкото съществуване
25. Сонетите на Уилям Шекспир – сонет 91 и 130
Препоръчителна литература: 1.Учебник по литература – Илиана Кръстева, Виолета
Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова

2.Учебник по български език - Мая Падешка, Ангел Петров, Мариана
Балинова
Изготвил : Дилянка Иванова

