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КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА
11 КЛАС – ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
1. Христо Ботев
Лирика: "Майце си", "Към брата си", "Борба",
"Елегия", "Делба", "До моето първо либе", "На
прощаване", "В механата", "Хайдути", "Хаджи
Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил
Левски" и др.
Публицистика: "Политическа зима", "Смешен плач".
2. Иван Вазов
Лирика: стихосбирката "Пряпорец и гусла" –
"Новонагласената гусла", Де е България?";
стихосбирката "Тъгите на България" – "На
България", "Векът", "Елате ни вижте!", "Отечество
любезно, как хубаво си ти!", "Линее нашто
поколенье", "Новото гробище над Сливница", "При
Рилския манастир", "Българският език", "Двайсетий
век", "Към природата"; цикъла "Епопея на
забравените" – "Левски", "Кочо", "Паисий",
"Караджата", "Опълченците на Шипка" и др.
Разкази: "Дядо Йоцо гледа", "Тъмен герой",
"Пейзаж", "Кандидат за хамама", "Хаджи Ахил" и др.
Романът "Под игото".
Повестта "Чичовци".
3. Алеко Константинов
Файлетони: "По изборите в Свищов", "Страст",
"Сеятели на рабски чувства", "Разни хора, разни
идеали".
Книгата "Бай Ганю".
4. Пенчо Славейков
От сборника "Епически песни": "Олаф ван
Гелдерн", "Луд гидия", "Поет", "Ралица", "Бойко",
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"Микеланджело", "Cis moll", "Сърце на сърцата",
"Чумави", "Неразделни", "Пред Острова на
блажените"
От цикъла "Сън за щастие": "Ни лъх не дъхва над
полени", "Во стаичката пръска аромат", "Спи
езерото", "На гроба ми изникна щат цветя",
"Плакала е горчиво нощта", "Богоугодник сред
гората", "Самотен гроб в самотен кът"
От антологията "На Острова на блажените": "Иво
Доля", "Псалом на поета", "Баща ми в мен", "Сто
двадесет души", "Епиталамии", "Може би моя" и др.
5. Пейо Яворов
Лирика: "Калиопа", "На нивата", "Градушка",
"Арменци", "Заточеници", "Хайдушки песни", "Нощ",
"Стон", "Две хубави очи", "Ще бъдеш в бяло", "Песен
на песента ми", "Сенки", "Песента на човека",
"Маска", "Към върха", "Две души", "Една дума", "Аз
страдам", "Проклятие", "Не си виновна ти",
"Чудовище", "Демон", "Смъртта", "Родина", "В часа
на синята мъгла" и др.
6. Елин Пелин
Разкази: "Напаст божия", "Ветрената мелница",
"Мечтатели", "Косачи", "Андрешко", "Задушница",
"Спасова могила", "На оня свят", "Край воденицата",
"Престъпление", "Син", "Кал" и др.
Разкази: "Под манастирската лоза": "Отец Сисой",
"Очите на свети Спиридон", "Огледалото на свети
Христофор", "Чорба от греховете на отец Никодим"
и др.
Повестта "Гераците".
7. Димчо Дебелянов
Лирика: "Черна песен", "Пловдив", "Спи градът", "Да
се завърнеш…", "Помниш ли, помниш ли…", "Аз
искам да те помня все така", "Станси", "Гора", "Миг",
"През векове”, „Слънчогледи”, "На злото", "Смърт",
"Молитва", "Под сурдинка", "Прииждат, връщат се”,
„Тиха песен”, "Сиротна песен" и др.
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