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КОНСПЕКТ
по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

IX клас, ЗП,
за оформяне на годишна оценка
Български език
1. Текст и микротекст. Повествование, описание, разсъждение
2. Книжовни норми (граматична, лексикална, фонетична, правописна,
пунктуационна, правоговорна)
3. Стилови норми на текста
4. Писмени аргументативни текстове. Компоненти на аргументативния текст /тема,
теза, аргументи/. Създаване на аргументативен текст
5. Писане на литературноинтерпретативно съчинение
6. Писане на есе по хуманитарен проблем от литературна творба
Литература
1.
2.
3.
4.

Устно и писмено слово на Античностга
Старогръцка митология.
Омир - "Илиада"
Есхил - " Прикованият Прометей"
5. Софокъл - " Антигона"
6. Библията като културен феномен .
7. Старобългарска литература - старобългарски книжовници , школи ,
периодизация, особености .
8. "Пространно житие на Св . Кирил"
9. "Проглас към евангелието "
10. "Азбучна молитва "
11. Черноризец Храбър - " За буквите"
12. Презвитер Козма - Беседа против богомилите "
13. "Ходене на Богородица по мъките "

Препоръчителна литература :
1. Български език за 9. клас - Издателство "Анубис " /Тодор Бояджиев/
2. Български език за 9. клас - Издателство " Булвест 2000" /Кирил Димчев/
3. Български език за 9. клас - Издателство "Просвета" /Татяна Ангелова/
4. Литература за 9. клас - Издателство "Анубис " /Богдан Богданов, Мария Шнитер/
5. Литература за 9. клас - Издателство "Булвест 2000" /Доротея Табакова/
6. Литература за 9. клас - Издателство "Просвета" /Виолета Герджикова/
7. Христоматия по литература за 9. клас
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Критерии за оцеика

Критериите за оценка на писмената работа се основават на ДОИ за учебното
съдържание по български език и литература. Изпиrьт включва 2 компонента: тест и
създаване на текст. Резултаrьт се оформя по шестобалната система след превръщане на
точките в цифрова оценка. Максималният брой точки е 45. За успешно положен изпит
се счита, ако ученикът е получил най- малко 1/3 (или повече) от общия брой точки, т.е.
15 т.
Критерии за оценяване на теста
Тесrьт съдържа езикови и литературни въпроси върху задължителния учебен материал
за IX клас . Всеки верен отговор на въпрос от затворен тип се оценява с 1 точка. Всеки
верен отговор на въпрос от отворен тип се оценява с 2 точка. Точка не се присъжда за
грешен отговор, за повече от един отговор или за липсващ отговор. Максималният брой
точки на теста е 25.
Критерии за оценка на есето/съчинението
I. Компетентности за изграждане на есе/съчинение -12 точки:
1. Недвусмислено изразяване на лична позиция /за есе/ и прилагане на
интерпретационни подходи /за съчинение/ по поставения проблем - 2 точки .
2. Използване на подходящи стилно-езикови средства - 2 точки .
3. Теза, съответстаща на формулирания проблем - 2 точки .
4. Целенасочена и задълбочена аргументация - 2 точки .
5. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема- 2 точки .
б. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части - 2 части.
11. Езикови компетентности- 8 точки.
1. Владеене на лексикалната норма — 2 точки .
2. Владеене на граматичната норма — 2 точки .
3. Владеене на правописната норма — 2 точки .
4. Владеене на пунктуационната норма — 2 точки .
Максималиият брой точки на есето/съчинението е 20.
Забележка : Ако есето /съчинението / се състои от един краrьк абзац, работата се
оценява с 0 т.

Изготвили :
1. Валерия Диневска
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