
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 
 

4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 
НАЧАЛНИК РИО – ЙОРДАН ЧАЛЪКОВ 

 
 

Т Е М И 
за олимпиада по български език и литература 

общински кръг - 07.02.2010 г. 
 
 

IX клас 
1. Да се бориш срещу предопределението 
Интерпретативно съчинение върху творба по избор от старогръцката литература 
2.Пътят към Обетованата земя       
Есе  
 
X клас 
1.Художествената мяра на Уилям Шекспир за човека и времето  в трагедията “Хамлет”  
Интерпретативно съчинение 
2.„А злото става зло, когато нашуми” - Молиер  
Есе 
 
XI клас 
1. Величие и трагизъм на апостолската мисия 
Интерпретативно съчинение върху одата „Левски” на Ив. Вазов 
2. „Добро ли сме, зло ли правили 
потомството  нази ще съди” - Хр. Ботев  
Есе 
 
XII клас 
1. Пътят на самопознанието в поезията на Атанас Далчев 
Интерпретативно съчинение 
2. „С мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е  хубаво, което стои 
над всичко друго - любовта между хората.” - Й. Йовков  
Есе 

 
Време за разработване на писмената работа: 

• V и VI клас - 2 астрономически часа 
• VII,VIII, IX, X и XI клас - 4 астрономически часа 
• XII клас - 5 астрономически часа 

Забележка: 
• Учениците избират една от двете теми и създават своето съчинение в указания 

жанр; 
• Разрешава се ползването на конкретния литературен текст от учениците в VIII, 

IX, X,XI и XII клас. 
 
 

 
Старши експерт по БЕЛ – Йонка Бунева 
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V клас 
Подробен преразказ на откъса от „ Войната на таралежите” – Братя Мормареви 
 
VI клас 
Подробен преразказ от името на герой в откъса от„ Войната на таралежите” – 
Братя Мормареви 
 
VII клас 
1. Заветът на бунтовника 
Съчинение разсъждение върху стихотворението на Хр. Ботев „На прощаване 1868” 

 
2. Изпитанията на емигрантството 
Съчинение разсъждение върху глава или глави по избор от повестта „Немили- недраги” 
на Иван Вазов 

 
VIII клас 

 
1. Съпричастие и състрадание в цикъла „Зимни вечери” от Хр.Смирненски 
Интерпретативно съчинение 

 
2.Детското страдание - вчера и днес  
 Есе 
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