Учебно съдържание по литература за 10 клас - ЗП
1. Бокачо - „Декамерон“
2. Мигел де Сервантес - „Дон Кихот”
3. Уилям Шекспир - „Хамлет”
4. Молиер - „Тартюф”
5. Д. Дефо – „Робинзон Крузо”
6. Ал. Дюма - „Граф Монте Кристо“
7. Пушкин - поезия
8. Гогол - „Шинел“
9. Балзак - „Дядо Горио”
10. Мопасан - „Бел Ами“
11. Верлен или Рембо - лирика
12. П. Хилендарски - „История славянобългарска”
13. П. Р. Славейков - „Изворът на Белоногата”
14. Любен Каравелов - „Българи от старо време”
15. Д. Войников - „Криворазбраната цивилизация”
Учебно съдържание по литература за 10 клас - ПП
1. Бокачо - „Декамерон“
2. Данте Алигиери - „Ад”
3. Мигел де Сервантес - „Дон Кихот”
4. Уилям Шекспир - „Хамлет”
5. Молиер - „Тартюф”, „Дон Жуан“
6. П. Корней - „Сид”
7. Д. Дефо – „Робинзон Крузо”
8. Гьоте - „Фауст”
9. Шели - поезия
10. Пушкин - поезия, „Евгений Онегин” или „Парижката света Богородица“ на
Юго
11. Балзак - „Дядо Горио”
12. Л. Толстой - „Ана Каренина“
13. Чехов - разкази
14. Бодлер - „Цветя на злото”
15. П. Хилендарски - „История славянобългарска”
16. С. Врачански - „Житие и страдание на грешния Софроний”
17. Чинтулов - поезия
18. П. Р. Славейков - „Изворът на Белоногата”
19. Любен Каравелов - „Българи от старо време”
20. Д. Войников - „Криворазбраната цивилизация”
21. В. Друмев - „Иванко”

Учебно съдържание по литература за 11 клас - ЗП
1. Христо Ботев - „Майце си”, „Към брата си”, „Делба“, „До моето първо либе”, „Елегия”, „Борба”, „Моята
молитва”, „Хайдути, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на В. Левски”, фейлетона
„Политическа зима”, памфлета „Смешен плач“
2. Иван Вазов - поезия: „Българският език”, цикъла „Епопея на забравените”/ „Левски”, „Кочо”, „Паисий”,
„Опълченците на Шипка”/, „Линее нашто поколенье”, стсб. „Сливница”, „При Рилския манастир”, „Елате
ни вижте”, „Отечество любезно”, „Средство да нямаш врагове“, „Двайсети век“, „Към природата“
Проза: повестта „Чичовци”, романа „Под игото”, разказите - „Дядо Йоцо гледа”, „Тъмен герой”, „Пейзаж“,
„Кандидат за хамама“
3. Алеко Константинов - фейлетони: „Страст”, „Честита нова година”, „По изборите в Свищов”, „Сеятели
на рабски чувства”, „Разни хора, разни идеали”, книгата „Бай Ганьо”
4. Пенчо Славейков - проза: „Олаф ван Гелдерн”, поезия: „Епически песни”/ „Cis moll”, „Ралица”/, „Сън за
щастие”/ „Ни лъх не дъхва над полени”, „Во стаичката пръска аромат”, „Спи езерото”, „Самотен гроб в
самотен кът”/, „Псалом на поета“
5. Пейо Яворов - „На нивата” , „Градушка”, „Заточеници”, „Арменци”, „Хайдушки песни”, „Ще бъдеш в
бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”, „Калиопа”, „Сенки”, „Песен на песента ми”, „Нощ”, „Маска”, „Две
души”, „Песента на човека”, „Към върха“, драмата „В полите на Витоша“
6. Елин Пелин - разкази: „Ветрената мелница”, „Мечтатели”, „Косачи”, „Край воденицата”, „Задушница”,
„На оня свят”, „Андрешко”, „Престъпление”, „Напаст божия“
цикълът „Под манастирската лоза”/ „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите камбани”/,
повестта „Гераците”
7. Димчо Дебелянов - „Черна песен”, „Пловдив”, „Да се завърнеш”, „Помниш ли, помниш ли…”, „Спи
градът”, „Аз искам да те помня все така”, „Един убит”, „Сиротна песен”, „Миг”, „Тиха победа”, „Гора“,
„Прииждат, връщат се“

Учебно съдържание по литература за 11 клас – ПП
1. Христо Ботев - „Майце си”, „Към брата си”, „До моето първо либе”, „Елегия”, „Борба”, „Моята
молитва”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на В. Левски”, „Гергьовден”, „В механата”,
„Делба”, „Хайдути”, „Патриот”, „Странник”, „Пристанала”
фейлетона „Политическа зима”, памфлета „Смешен плач”
2. Иван Вазов - поезия: „Българският език”, цикъла „Епопея на забравените”/ „Левски”, „Кочо”, „Паисий”,
„Опълченците на Шипка”/, „Линее нашто поколенье”, „Сливница”, „При Рилския манастир”, „Елате ни
вижте”, „Отечество любезно”, „Векът”, „Апатия”, „Пустота”
Проза: повестта „Чичовци”, романа „Под игото”, разказите -„Дядо Йоцо гледа”, „Тъмен герой”, „Кардашев
на лов”, „Травиата”, повестта „Немили-недраги”
3. Захари Стоянов - „Записки по българските въстания”
4. Алеко Константинов - фейлетони: „Страст”, „Честита нова година”, „По изборите в Свищов”, „Сеятели
на рабски чувства”, „Разни хора, разни идеали”, „Херострат ІІ”, „Миш-маш”, книгата „Бай Ганьо”,
пътеписа „До Чикаго и назад”
5. Кръгът „Мисъл” - д-р Кр. Кръстев
6. Петко Тодоров - идилии, драмата „Зидари”
7. Пенчо Славейков - проза: „Олаф ван Гелдерн”, поезия: „Епически песни”/ „Cis moll”, „Ралица”/,
„Псалом на поета”, „На острова на блажените”, „Сън за щастие”/ „Ни лъх не дъхва над полени”, „Во
стаичката пръска аромат”, „Спи езерото”, „Самотен гроб в самотен кът”/, статии
8. Пейо Яворов - „На нивата” , „Градушка”, „Заточеници”, „Арменци”, „Хайдушки песни”, „Ще бъдеш в
бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”, „Калиопа”, „Сенки”, „Песен на песента ми”, „Нощ”, „Маска”, „Две
души”, „Песента на човека”; драмата „В полите на Витоша“.
9. Елин Пелин - разкази: „Ветрената мелница”, „Мечтатели”, „Косачи”, „Край воденицата”, „Задушница”,
„На оня свят”, „Андрешко”, „Престъпление”, „Кумови гости”, „Пролетна измама”, „Изкушение“,
„Самодивските скали”
цикълът „Под манастирската лоза”/ „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Очите на св. Спиридон”,
„Занемелите камбани”, „Огледалото на св. Христофор”/, повестите „Гераците” и „Земя”
10. Кирил Христов - поезия
11. Димчо Дебелянов - „Черна песен”, „Пловдив”, „Да се завърнеш”, „Помниш ли, помниш ли…”, „Спи
градът”, „Аз искам да те помня все така”, „Един убит”, „Сиротна песен”, „Миг”, „Тиха победа”, „Гора”,
„Легенда за разблудната царкиня”.

Учебно съдържание по литература за 12 клас - 3П
1. Христо Смирненски - „Ний”, „Да бъде ден!”, „Юноша”, „Стария музикант”, „Цветарка”, „Зимни
вечери”, „Йохан”
2. Гео Милев - „Септември”
3. Атанас Далчев - „Прозорец”, „Болница”, „Стаята”, „Къщата”, „Повест”, „Книгите”, „Дяволско”,
„Камък”
4. Елисавета Багряна - „Кукувица”, „Стихии”, „Вечната”, „Потомка”
5. Йордан Йовков - „Песента на колелетата”, „Последна радост”, „Шибил”, „Индже”, „През чумавото”,
„Серафим”, „Другоселец”, „Албена”
6. Никола Вапцаров - „Вяра”, „Песен за човека”, „История”, „Кино”, „Писмо“ / „Ти помниш ли...“/,
„Прощално“, „Борбата е...”, „Завод”
7. Димитър Димов - „Тютюн”
8. Димитър Талев - „Железният светилник“
9. Генчо Стоев - „Цената на златото“ / Ем. Станев - „Антихрист“

Учебно съдържание по литература за 12 клас - ПП
1. Христо Смирненски - „Ний”, „Да бъде ден!”, „Юноша”, „Стария музикант”, „Цветарка”, „Зимни
вечери”, „Йохан”, „На гости у дявола“, „Босоногите деца“
2. Гео Милев - „Септември”, „Ад“, „Иконите спят“, статиите „Фрагментът“, „Небето“, „И свет во тме
светится“
3. Светослав Минков - разкази
4. Никола Фурнаджиев - „Пролетен вятър“
5. Асен Разцветников - „Жертвени клади“
6. Антон Страшимиров - „Хоро“, „Вампир“
7. Атанас Далчев - „Фрагменти“, „Прозорец”, „Болница”, „Стаята”, „Къщата”, „Повест”, „Книгите”,
„Дяволско”, „Камък”
8. Елисавета Багряна -„Кукувица”, „Стихии”, „Вечната”, „Потомка” и др.
9. Йордан Йовков - „Песента на колелетата”, „Последна радост”, „Шибил”, „Индже”, „През чумавото”,
„Серафим”, „Другоселец”, „Албена”, сб. „Вечери в Антимовския хан“, сб. „Ако можеха да говорят“, военна
проза / „Българка“, „Песента на Солвейг“, „Белите рози“, „Белият ескадрон“/
10. Георги Караславов - „Снаха“
6. Никола Вапцаров - „Вяра”, „Песен за човека”, „История”, „Кино”, „Писмо“/ „Ти помниш ли...“/,
„Прощално“, „Борбата е...”, „Завод”, „Горки“
7. Димитър Димов - „Тютюн”, „Осъдени души“
8. Димитър Талев - „Железният светилник“ „Преспанските камбани“, „Илинден“, „Гласовете ви чувам“
9. Генчо Стоев - „Цената на златото“ / Ем. Станев - „Антихрист“

