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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН ПОПОВ”-ПЕТРИЧ 

 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

V клас 

  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

         

       Български език 

1. Текст. Изречение.Дума. 

2. Езикът – средство за общуване. Видове изречения по цел на изказване. Видове изре-

чения по състав 

3. Главни и второстепенни части на простото изречение. Синтактичен разбор 

4. Речниково и граматично значение на думата.  

5. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж. 

6. Думите като части на речта – имена и техните граматически признаци. 

7. Местоимения – лично, възвратно, възвратно притежателно, притежателно,  

8. Време на глагола – минало свършено, минало несвършено време 

9. Нелични глаголни форми – видове причастия 

10. Неизменяеми части на речта . Наречие. Предлог 

 

Литература 

1. Митове и легенди за Сътворението – старогръцки, библейски, български. 

2. „Тримата братя и златната ябълка”. Българска фолклорна приказка 

3. „Златната мома”. Българска фолклорна приказка 

4. „Троица братя града градяха” 

5. Фолклорен традиционен календар – Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Гер-

гьовден 

6. „Хайдути” – Христо Ботев 

7.  „Легенда за рома”. Ромска приказка 

8. „Главатарят,който искал да плени месечината” 

9. „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми” . Шарл Перо 

10. „Грозното патенце” . Х. Кр. Андерсен 

11. „Похитителят на мълнии” Рик Риърдън 
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ІІ. Критерии за оценяване: 

  

   Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания 

и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответ-

ствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се до-

пускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в 

непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и 

пунктуационни грешки. 

   Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържание-

то  на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като 

цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отдел-

ни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конст-

рукции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно  глаголно вре-

ме,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и нак-

лонения; допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки.   

   Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като 

цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпъл-

нена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения 

текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в 

непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо 

основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са 

повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са 

еднотипни синтактични конструкции.  

   Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като 

цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е 

съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвърза-

ност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат 

елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непря-

ка; използва се  неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматич-

ни, лексикални, правописни и пунктуационни грешки . 

   Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични греш-

ки  и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответ-

ствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е 

преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в ху-

дожествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно 

време; проявява се явна езикова некомпетентност. 
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АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК 

 

     І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Английската азбука. 

2. Формите на глагола „to be” 

3. Цифрите до 100. 

4. Лични и притежателни местоимения. 

5. Държави и националности. 

6. Броими и неброими съществителни 

7. There is / are; some / any – употреба 

8. Описание на класната стая предлози ( употреба ) 

9. Прилагателни – степени на сравнение 

10. Описание на външност 

11. Употреба на  `s ( has  или  is ) 

12. What time is it? 

13. Present Simple  

14. Jobs  

15. Free time activities 

16. Frequency adverbs 

17. Public places 

18. Directions (употреба на предлози) 

19. Imperatives 

20. Transport and travel 

21. Present Continuous  

22. Modal verbs: can / must  

23. Sport 

24. Past Simple or Present Perfect 

25. Ordinal numbers, months, days                                   

26. Past Simple / Past Continuous 

27. Future – “going to”,  “will”,  “may” 

28. The weather  

 

 

I. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда във формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1. Четене с разбиране 

2. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

 

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача.  

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общ брой точки от теста.  

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове  на всеки „unit” – четене и отговаряне 

на въпроси  

 

 

МАТЕМАТИКА 
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І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1.     Делимост 

1.1. Деление с остатък. Делител и кратно на естествено число. Делимост на сбор и на 

произведение. 

1.2. Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10. Признаци за делимост на 3 и на 9. 

1.3. Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа. 

1.4. Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа. 

2. Обикновени дроби 

2.1. Обикновени дроби. Правилни и неправилни дроби. 

2.2. Основно свойство на дробите. Разширяване и съкращаване на дроби. 

2.3. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Най-малък общ знаменател. 

2.4. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч. 

2.5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. Събиране и изваж-

дане на обикновени дроби с различни знаменатели. Свойства на събирането. 

2.6. Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно. Съби-

ране и изваждане на смесени числа.  

2.7. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо. 

2.8. Умножение и деление на обикновени дроби. Свойства на умножението. 

2.9. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител. 

2.10. Част от число. Основни задачи. 

3. Десетични дроби 

3.1. Десетични дроби. Сравняване и изобразяване на десетични дроби. 

3.2. Събиране и изваждане на десетични дроби. 

3.3. Умножение и деление на десетична дроб с естествено число. Умножение и деление 

на десетична дроб с 10, 100 и 1000. 

3.4. Умножение и деление на десетични дроби. 

3.5. Намиране на неизвестно число.  

3.6. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. 

3.7. Процент. Основни задачи. 

3.8. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици. 

3.9. Представяне на данни. Работа с диаграми. 

4. Основни геометрични фигури 

4.1. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права. 

4.1. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи. Лице на триъгълник. Лице на правоъ-

гълен триъгълник.  

4.1. Успоредни прави. Успоредник. Ромб. Обиколка и лице на успоредник. 

4.1. Трапец. Обиколка и лице на трапец. 

5. Геометрични тела 

5.1. Куб. Елементи. Лице на повърхнина на куб. Обем на куб. 

5.1. Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен 

паралелепипед.  

Литература: 
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Учебник „Математика 5. клас” - Издателство „Архимед” 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 10 тестови задачи с изби-

раем отговор; 3 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор. 

Критерии за оценяване: 

- от 1. до 9. задача – по 2 точки; 

- от 10. до 13. задача – по 3 точки; 

- 14. задача – от 0 до 10 точки. 

Максималният брой точки е 40.  

Оценката се получава по формулата:   

 

     

 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Машината компютър. Изпълнение на програми 

2. Файлове и файлова система 

3. Програмата Paint 

4. Оцветяване на фигури 

5. Чертане на линии и фигури 

6. Затворени фигури 

7. Вмъкване на текст в картинка 

8. Работа с части от картината 

9. Операции с изображения 

10. Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук 

11. Въведение в компютърната текстообработка 

12. Създаване и съхраняване на текстов документ 

13. Редактиране на текст 

14. Форматиране на текст 

15. Други възможности за форматиране на текст 

16. Въведение в електронните таблици. Диаграми 

19. Компютърни презентации. Програмата MS Power Point 

20. Редактиране на презентация. 

21. Създаване на презентация. Още за презентациите 

22. Интернет  - въведение и хипертекстови документи 

23. Сърфиране в интернет. Търсене на информация 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 
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- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчине-

но на зададената тема.      до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира 

материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, полу-

чени върху писмената и практическата част.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Миналото на днешна България – начален преговор 

2. Науката история – разказ за миналото 

3. Времето в историята 

4. В търсене на произхода на човека 

5. Ловци и творци 

6. Земеделието променя света 

7. Балканските земеделци на прага на цивилизацията 

8. Праистория 

9. Човекът край големите реки 

10. Времето на фараоните 

11. Първите дър- жави в Месопота- мия 

12. Империите в Древния Изток 

14. Светът на източния човек 

15. Свещените знаци 

16. Богове, гроб ници, храмове 
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17. Царството на евреите 

19. Древният Изток 

20. Първите европейци 

21. Микенският свят и Троянската война 

22. Гръцката коло- низация – раждането на един нов свят 

22. Гръцката коло- низация – раждането на един нов свят 

23. Античният полис – гражда- ните, тираните и законите 

24. Спарта – обществото на равните 

25. Атина – градът на свободното слово 

26. Гръко-персий- ските войни 

27. Империята на Александър Македонски 

28. Светът на древния елин 

29. Наследството на Древна Елада 

 30.Елинистическият свят 

31. Богове и герои 

32. Древна Елада 

33. Траките. Одри- ското царство 

34. Светът на траките 

35. Раждането на Рим 

36. Римската република 

37. Пунически войни 

38.  Управлението на Август – начало на Римската  империя 

39. Древна Тракия в римския свят 

40. Появата на християнството 

 

 

 

 

      ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА - ООП  

 

1. Географски глобус и географска карта 

2. Градусна мрежа- паралели и меридиани 

3. Ориентиране, изображения на Земята 

4. Земята- планета в Слънчевата система 

5. Движения на Земята 

6. Вътрешен строеж на Земята 

7. Външни обвивки на Земята 

8. Сушата и водата на Земята- континенти и океани 

9. Релеф на Земята 

10. Форми на релефа 

11. Полезни изкопаеми 

12. Климат- климатични фактори и елементи 

13. Световен океан 

14. Води на сушата 

15. Почви- образуване, типове, разположение 

16. Зона на екваториалните гори 
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17. Зона на тропичните пустини 

18. Зона на горите в умерения пояс 

19. Зона на полярните пустини 

20. Населението на Земята 

21. Човешки раси 

22. Религиите в света 

23. Политическа карта на света 

24. Стопанство: същност, фактори, елементи 

25. Географско положение, граници и големина на Африка 

26. Природата на Африка 

27. Население и политическа карта на Африка 

28. Стопанство на Африка 

 

 

 

 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Обем на телата 

2. Маса на телата 

3. Градивни частици на веществата 

4. Движение на градивните частици 

5. Температура и термометри 

6. Температурно разширяване и свиване 

7. Топлина и топлообмен 

8. Пренос на топлина 

9. Състояния на веществата 

10. Топене и втвърдяване 

11. Изпарение и кондензация 

12. Разпространение и отражение на светлината 

13. Гравитация и движение на небесните тела 

14. Луната - нашият спътник 

15. Светът на звездите 

16. Космически изследвания 

17. Веществата в природата и в живота на човека 

18. По- важни свойства на веществата 

19. Вещества и смеси 

20. Получаване и свойства на смесите 

21. Разделяне на нееднородни смеси 

22. Разделяне на еднородни смеси 

23. Състав и свойства на въздуха 

24. Свойства на съставните части на въздуха 

25. Замърсяване на въздуха 
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26. Опазване на чистотата на въздуха 

27. Свойства на водата. Водни разтвори 

28. Разтворимост на веществата във вода 

29. Водата в природата 

30. Замърсяване на водите 

31. Опазване чистотата на водите 

32. Организмите са изградени от клетки 

33. Хранене на растенията 

34. Хранене на животните 

35. Дишане на растенията 

36. Дишане на животните 

37. Отделяне при растенията и при животните 

38. Храната на човека 

39. Храносмилателна система и храносмилане на човека 

40. Дишане и дихателна система на човека 

41. Отделяне при човека. Отделителна система 

42. Здравни познания за отделителната система 

43. Единство на живата и неживата природата 

44. Литература: човекът и природата, 5. клас -издателство “Просвета плюс” 

 

 

Критерии за оценяване: 

Изпитът е писмен- тест. В тестът има задачи от отворен и затворен тип. 

 Оценяването се извършва по формулата: Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 

n – общ брой точки, получени от ученика 

 

МУЗИКА 

             І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Българският национален химн. 

2. Духов оркестър. 

3. Духови инструменти. Дървени. Медни 

4. Ритъм и метрум. Неравноделни метруми. Безмензурни мелодии. 

5. Ударни инструменти. Клавишни инструменти. 

6. Мелодия. 

7. Струнни инструменти. 

8. Музикални фори и жанрове. 

9. Календарни обреди. 

10. Първите български композитори. Създаване на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий” 

11. Изпълнение:  

- изпейте целия текст на „Мила Родино” и „Химн на Св.Св. Кирил и Методий” 

- изпейте темите от „Ода на радостта”; „Тракийски танци” – част по избор. 

- изпейте по избор – тракийска / родопска или пиринска песен. 

 

ІІ. СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
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Бр. точки Оценка 

От 21 до 24 Отличен 6 

От 17 до 20 Мн. добър 5 

От 12 до 16 Добър 4 

От 7 до 11 Среден 3 

От 0 до 6 Слаб 2 

 

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО 

 

1. Видове изящни изкуства. 

2.Живопис. 

3.Скулптура. 

4.Графика. 

5.Жанрове в изобразително изкуство. 

6.Пейзаж. 

7.Натюрморт. 

8.Портрет. 

9.Праисторическо изкуство. 

10.Възприемане на цвят,структура и пропорции. 

11.Форми и пропорции. 

12.Хармонията в природата и в изкуството. 

13.Изразни средства в живописта. 

14.Пространството в живописта. 

15.Изразни средства в скулптурата. 

16.Изразни средства в графиката. 

17.Изкуството в Двуречието. 

18.Изкуството на Древен Египет. 

19.Видове композиции в изящните изкуства. 

20.Композиционен център. 

21.Фигурална композиция. 

22.Нефигурална композиция. 

23.Изкуството на Древна Гърция. 

24.Изкуството на Древен Рим. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. 

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически 

задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуст-

во,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. 
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Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индиви-

дуалните творчески прояви на ученика. 

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически по-

казатели).  

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

 

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на 

обучение-5 клас. 

 

1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите качества 

на учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост-скок от място с два крака.- 

-/Тест за ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка /. 

2. Лека атлетика. 

 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

-Висок и нисък старт- техника. 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок. 

 

3. Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове. 

 4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене и подаване-видове. 

-/дрибъл. 
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-/стрелба –видове: 

 

Оценка от практически изпит: 

10 – годишни момчета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

1 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.43  106  293  63.51  22.23 

Среден 3 7.42 6.77 107 128 294 420 63.50 57.23 22.22 20.03 

Добър 4 6.76 5.61 129 167 421 641 57.22 46.24 20.02 16.17 

Мн. добър 5 5.60 5.12 168 183 642 735 46.23 41.53 16.16 14.52 

Отличен 6 5.11  184  736  41.52  14.51  

 

10 годишни момичета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

1 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.81  98  302  64.91  23.27 

Среден 3 7.80 7.11 99 119 303 414 64.90 58.7 23.26 20.9 

Добър 4 7.10 5.88 120 157 415 609 58.69 47.83 20.89 16.75 

Мн. добър 5 5.87 5.36 158 173 610 693 47.82 43.18 16.74 14.97 

Отличен 6 5.35  174  694  43.17  14.96  

 

 

V I клас 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

І. Български език 

 

1.Текстът в научното общуване 

2. Извличане и обработване на информация от урочна статия 

3. Показателно местоимение 

4.Въпросително местоимение 

5.Относително местоимение 

6.Неопределително местоимение 

7.Звукови промени в думата 

8.Сегашно деятелно причастие 

9.Деепричастие 

10.Мин.неопределено време 

11.Минало предварително време 

12. Бъдеще време в миналото 

 13.Еднородни части 

14.Сложно съчинено изречение 
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Литература 

 

1.,, Хубава си, моя горо‘‘- любов и тъга по родното пространство 

2. ,, Отечество любезно, как хубаво си ти‘‘- отечеството- обичано и неоценено 

3.Из,, Моето семейство и други животни „- вълнуващ спомен от детството 

4.,, Косачи‘‘- героите на разказа между суровата реалност и красивата измислица 

5.,,Художник‘‘- ролята на изкуството в човешкия живот 

6.из,,Под игото‘‘-част 1,глава XVII,,Представлението‘‘ 

7.Из,,Под игото‘‘-,, Радини вълнения‘‘ 

8.Из,,Принцът и просякът‘‘ 

9.,, Братчетата на Гаврош‘‘- мотивът за съдбата на бездомните деца 

10.,, Серафим‘‘- любовта към ближния 

11. Из,,Автобиография‘‘, ,,География‘‘- смешното и сериозното 

12.Из,,Малкият принц‘‘- приятелството- най-красивата тайна 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Present Simple – adverbs of degree 

2. Adverbs of freguency 

3. Present Continuous (for the future) 

4. Past Simple 

5. Reflexive pronouns, guantifiers 

6. Defining relative clauses – who / which / where 

7. Past Continuous 

8. Echo guestions 

9. Complex sentence – when /while  

10. Present and Past obligation  

11. Dynamic and stative  verbs /used to  

12. “Going to” future – may / might  

13. “Will” future – predictions, offers…  

 

               ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1. Четене с разбиране 

2. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

 

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. 

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общт брой точки от теста.  
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За устната част на изпита: всичките диалози и текстове  на всеки „unit” – четене и отговаряне 

на въпроси 

 

МАТЕМАТИКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Геометрични фигури и тела 

1.1. Окръжност и кръг - дължина на окръжност и лице на кръг. 

1.2. Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Лице на многоъгълник. 

1.3. Призма. Лице на повърхнина и обем на права призма. 

1.4. Пирамида. Лице на повърхнина и обем на правилна пирамида. 

1.5. Цилиндър. Лице на повърхнина и обем на прав кръгов цилиндър. 

1.6. Конус. Лице на повърхнина и обем на прав кръгов конус. 

1.7. Сфера и кълбо. Лице на повърхнината на сфера. Повърхнина и обем на кълбо. 

2. Рационални числа 

2.1. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос. Абсолютна стойност 

(модул) на рационално число. Сравняване на рационални числа. 

2.2. Действия с рационални числа. Намиране на неизвестно число. 

2.3. Декартова координатна система. Координати на точка. 

3. Степенуване 

3.1. Степенуване. Свойства. 

3.2. Стандартен запис на число. 

3.3. Питагорова теорема – приложение на степените. 

4. Уравнения 

4.1. Числови равенства. Свойства. 

4.2. Уравнения от вида  . Правила за решаване на уравнения. 

4.3. Моделиране с уравнения от вида ax + b = 0 (a ≠ 0). 

5. Пропорции 

5.1. Пропорция. Свойства на пропорциите. 

5.2. Приложение на пропорциите за решаване на практически задачи. 

5.3. Права и обратна пропорционалност. 

6. Елементи от вероятности и статистика 

6.1. Множества и операции с тях. Графично представяне на множества. 

6.2. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности. 

6.3. Описание на данни –  средно-аритметично. 

6.4. Организиране и представяне на данни. 

 

 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Изпитния билет е тест, който съдържа : 

• 10 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 

които само един е правилен;  
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• 4 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументи-

рат изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен харак-

тер.  

• Максимален брой точки: 40 

        ,   където N- брой точки 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Операционна система и носители на информация 

2. Файлова система-размер и формат на файловете 

3. Основни операции с файлове и папки 

4. Групови операции с файлове 

5. Компютърна текстообработка 

6. Форматиране на абзац 

7. Вмъкване на изображения в текст 

8. Форматиране на страница 

9. Отпечатване на текстов документ 

10. Търсене и замяна. Получаване на помощ 

11. Графичен редактор Paint. Графични формати 

12. Сканиране и обработка на изображение 

13. Форматиране на клетки 

14. Аритметични изрази и формули 

15 Функции 

15. Оформяне на таблици 

16. Компютърни презентации- 

18 Графика в МS PowerPoint 

19. Анимиране на текста 

20. Преходи и времетраене 

21. Интернет. Електронна поща 

22. Използване на електронна поща 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 
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Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпре-

тира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, по-

лучени върху писмената и практическата част. 

 

1. Отговаряне на зададения обем 

2. Правилна употреба на лексиката 

3. Правилен словоред 

4. Пунктуация 

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В- общ брой точки от теста. 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.От гибелта на Рим до откриването на Америка 

2.Хронологичи граници и източници на средновековната епоха 

3. Великото преселение на народите 

4. Империята на Новия Рим- Византия 

5. Франкската държава и империя 

6. Арабският халифат 

7. Средновековните държави 

8.Славянският свят 

9. Създаване и укрепване на българската държава 

10. Силата на българските ханове 

11. Българската държава – владетел, управление, институции ( VII-XIв.) 

12.Покръстване на българите 

13. Могъщество на България при цар Симеон 

14. Залез и гибел на Първото българско царство 

15. Възход на Византия при Македонската династия 
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16. Делото на св.св. Кирил и Методий. Златният век на българската култура 

17. Християнската църква 

18. Възникване и разпространение на исляма 

19.Норманските завоевания. Централизация на Английското царство 

20. Централизация на Френското царство 

21. Кръстоносните походи 

22. Възстановяване на Българското царство от Петър и Асен 

23. Цар Калоян, Византия, Папството и кръстоносците 

24.Завладяване на България и Балканите от османцитеБългарско средновековно кул-

турно наследство 

25. Българите под османска власт (XV -XVII ). 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

При оценка на писмените работи  се прилагат следните критерии:  

Слаб 2 – материалът не е овладян, не се познават терминологията и понятията, няма форми-

рани знания и умения. 

 Среден 3 – овладяна е основната терминология, разпознават се исторически понятия, свър-

зани с конкретна тема, възпроизвеждат се знания – дати, събития, идеи, термини, но повърх-

ностно. 

 Добър 4 – назовават се и се илюстрират с примери събития, идеи, термини, може да резю-

мира, обобщава и да сравнява явления, понятия, личности, но има пропуски в знанията.  

Много добър 5 – обучаваният има значителни познания, които използва за да подрежда, 

сравнява , анализира и класифицира явления, понятия, личности, конструира цялостна и дос-

товерна картина на историческия процес с малки пропуски в изложението.  

Отличен 6 – материалът се владее отлично, назовават се, разпознават и се подреждат в йе-

рархичен ред събития и дати, правилно се формулират явления и понятия, информацията се 

преработва-правят се обобщения и изводи, степенуват се причинно-следствени връзки, оце-

нява се значение на събитията или личностите, решават се казуси, доказват се тези. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Южна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Южна 

2. Америка. 

3. Климат на Южна Америка. 

4. Води на Южна Америка. 

5. Природни зони на Южна Америка. 

6. Население на Южна Америка. Страни в Южна Америка. 

7. Северна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Северна 

8. Америка. 

9.  Климат на Северна Америка. 

10. Води на Северна Америка. 

11.  Природни зони на Северна Америка 
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12.  Население на Северна Америка. Страни в Северна Америка. 

13. Атлантически океан. Северен ледовит океан. 

14. Азия-географско положение, големина. 

15. Релеф и полезни изкопаеми на Азия. 

16. Климат и води на Азия. 

17.  Природни зони на Азия. 

18. Азия-население и политическа карта. 

19. Стопанство и страни в Азия. 

20. Австралия-географско положение, природни особености. 

21. Австралия-население и стопанство. 

22. Океания-природни условия, население, стопанство. 

23. Океаните на Земята. 

 

   

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

І. Изпитни теми 

 

1. Движение на телата 

1.1. Движение и покой.  

1.2.Скорост 

1.3.Сили и движения 

1.4.Сила на тежестта 

1.5.Натиск и налягане 

1.6.Електрични сили и строеж на атома 

1.7.Електричен ток 

               2. Вещества и градивните им частици 

       2.8.Частици, които изграждат веществата        

       2.9. Прости и сложни вещества 

             3. Вещества и химични реакции 

      3.10.Химични реакции 

      3.11.Признаци за протичане  на химичните реакции 

      3.12.Химично съединение 

      3.13.Химично разлагане 

          4.Движение на вещества в организмите 

4.13.Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система 

      4.14. Движение на веществата в животинския  организъм. Кръвоносна система 

              5.Размножаване 

     5.15.Размножаване-същност ,значение и видове. Размножаване на растенията 

         6.Движение на вещества в човешкия организъм 

6.16. Кръвоносна система. Кръв и кръвообращение 

                 7.Размножаване ,растеж и развитие при човека 

      7.17. Полова система 
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Критерии за оценяване  

 

Формат- тест  

Брой задачи- 17 

С избираем отговор- 15 

Със свободен отговор-2  

Задачите с избираем отговор се оценяват с  2 точки. 

Всяка от  задачите със свободен  отговор  е точкувана с по 4 или 6 точки. 

Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 

 Максимален брой точки: 40. 

  

Максимален брой точки 40 

 

Таблица за трансформация 

Брой точки от 0 до т.9 от10 до14т. от 15 до 24т. от 25 до 34т.   от35 до 40 т. 

Оценка 2 3 4 5 6 

 

 

Оценка=2+0,1х(общ брой точки от теста) 

  

Оценката се закръгля до цяло число 

 

 Литература: Учебник по Човекът и природата ,издателство -Просвета плюс 

МУЗИКА  

І. Изпитни теми 

1. Панчо Владигеров. 

2. Веселин Стоянов 

3. Филип Кутев. 

4. Средна Северна България. 

5. Добруджа. 

6. Шоплук. 

7. Български народни танци. 

8. Съвременни танци. 

9. Старинни европейски танци. 

10. Салонни танци. 

11. Изпълнение: 

a. изпей с целия текст пет песни от училищния репертоар; 

b. изпей темите от пет творби; 

c. изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар). 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  



20 
 

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква решаване на тест по теми от кон-

спекта, който се оценява въз основа на следната скала за оценяване: 
                  

Бр. точки Оценка 

От 17 до 20 Отличен 6 

От 13 до 16 Мн. добър 5 

От 9 до 12 Добър 4 

От 5 до 8 Среден 3 

От 0 до 4 Слаб 2 

 

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО – ООП 

 

1.Видове декоративно-приложни изкуства. 

2.Изкуството на Византия. 

3.Видове художествени занаяти. 

4.Светлосянка и обемно изграждане на формата. 

5.Стилизацията като творчески процес. 

6.Романско и готическо изкуство. 

7.Изразни средства в декоративно-приложните изкуства. 

8.Плакат. 

9.Форма и цвят в живописта. 

10Изкуството на България през Средновековието. 

11.Пластичната форма в скулптурата. 

12.Визуални символи и знаци. 

13.Композицията в декоративно-приложните изкуства. 

14Изкуство на Ренесанса в Италия. 

15.Ренесансът в страните в Северна Европа. 

16.Човешката глава-форми и пропорции. 

17.Изкуството на Българското Възраждане. 

18.Шрифт. 

 

 

 

 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

 

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити  с ученици от самостоятелна форма 

на обучение-6 клас. 
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1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите ка-

чества на учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост-скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила на горни крайници-хвърляне на тежка плътна топка/ 

2. Лека атлетика. 

 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

 

-Висок и нисък старт- техника. 

 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

 

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок. 

 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове. 

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене и подаване-видове. 

-/дрибъл. 

-/стрелба –видове: 

-с отскок на дължина. 

-с отскок на височина. 

 

 

Оценка от практически изпит: 

 

11 годишни момчета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 
3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 От до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.13  112  219  60.58  21.56 

Среден 3 7.12 6.5 113 135 220 299 60.57 54.69 21.55 19.41 

Добър 4 6.49 5.4 136 176 300 439 54.68 44.37 19.40 15.64 
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Мн. добър 5 5.39 4.92 177 193 440 499 44.36 39.95 15.63 14.03 

Отличен 6 4.91  194  500  39.94  14.02  

 

 

11 годишни момичета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 От до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.61  102  212  63.29  22.71 

Среден 3 7.60 6.91 103 125 213 284 63.28 57.03 22.70 20.37 

Добър 4 6.90 5.69 126 165 285 409 57.02 46.09 20.36 16.28 

Мн. добър 5 5.68 5.16 166 182 410 463 46.08 41.39 16.27 14.52 

Отличен 6 5.15  183  464  41.38  14.51  

 

 

 

VII клас 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Български език 

1. Текстът в масовата комуникация 

2. Извличане и обработване на информация от медиен текст 

3.Художествен текст 

4.Думата в речниковия състав на българския език 

5.Свукови промени в думата 

6.Наклонение на думата 

7. Преизказни глаголни форми 

8.Съставно сказуемо 

9.Обособени части в простото изречение 

10. Сложно съставно изречение 

11.Сложно смесено изречение 

 

Литература 

 

1.,, Стани,стани,юнак балкански‘‘и,, Вятър ечи,Балкан стене „ 

2.,, На прощаване в 1868г.‘‘- Хр. Ботев 

3.Из,, Немили-недраги‘‘ Ив.Вазов 

4.,, Една българка‘‘ Ив.Вазов 

5.,, Опълченците на Шипка‘‘ Ив. Вазов 



23 
 

6.,, Българският език‘‘ Ив. Вазов 

7.Из,, До Чикаго и назад‘‘ Ал.Константинов 

8.,, Неразделни‘‘ П.Славейков 

9.,, Заточеници‘‘ П. Яворов 

10.,, По жътва‘‘ Елин Пелин 

11.,, По жицата‘‘ Й. Йовков 

 

Критерии за оценяване : 

 Слаб ( 2 )- Определено непознаване на литературните, културните, езиковите факти. Неспо-

собност да се построи логичен отговор. Слаба езикова грамотност. Груби нарушения на нор-

мите за правилна устна реч. 

 Среден ( 3 )- Умее да разпознава езиково явление. Не спазва изцяло езиковите норми. Има 

сериозна непоследователност в логиката на отговора. Познава художествения текст. Разпоз-

нава някои структурни и композиционни елементи на литературния текст ( тема, сюжет, 

композиция ). Несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи. 

Добър ( 4 ) – Работа по образец. Не построява убедително отговора; не привежда доказателс-

тва. Не спазва изцяло езиковите норми. Разпознава и коментира ролята на основните струк-

турни и композиционни елементи на литературния текст. Непълнота на езиковите и литера-

турните знания. Неточно опериране с езиковите и литературните понятия и категории. Ос-

мисля възможните връзки на литературните текстове с митологичната и фолклорната култу-

ра. 

Мн. добър (5) – Липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите. Допус-

нати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението на езиковите, 

литературните и културните факти. Разбира условния характер на художествената литерату-

ра. Познава основните характеристики на литературните жанрове. Коментира ролята на 

структурните и композиционните елементи на литературния текст. Осмисля и коментира 

функцията на тропите и фигурите на езика. Уверено се ориентира във фактите от литератур-

ната история. 

Отличен (6 ) – Задълбочено познаване на художествения текст, литературните, езиковите и 

културните факти. Системни знания. Умение да се построява логично и последователно от-

говора. Проявена лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматична култура на реч-

та; убедителност , изразителност и възможност за интерпретиране на художествения текст. 

Задълбочено познаване на художествения текст, езиковите факти. 

 

 

 

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Present Sipmle, Present Continuous 

2. Future tenses 

3. Phrasal verbs 

4. Linking words 

5. Adverbs of frequency 
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6. Stative verbs            

7. Describing people’s appearance/ character 

8. Writing (an article about a favourite person) 

9. Past Simple 

10. Infinitive or –ing form 

11. Adverbial clause 

12. Hobbies and Character 

13. Jobs and Extreme sports 

14. Writing (a biographies/ autobiographies 

15. Past Simple vs Past Continuous 

16. Passive 

17.  Phrasal verbs (go)  

18. Mass media ( TV and radio), Arts 

19. Giving/ Reacting to news 

20. Writing (a news article) 

21.  Present Perfect 

22. Question tags 

23. Phrasal verbs (make ) 

24. Present Perfect vs    Past Simple    

25. The environment and pollution, Animals and habitats 

26. Offering/ accepting/ refusing help 

27. Writing ( for and against essays) 

28. Countable/ Uncountable nouns 

29. Comparatives/ Superlatives 

30. Phrasal verbs (take) 

31. Food and drinks 

32. Complaining and Apologizing 

33. Writing (an informal email) 

34. Modal verbs 

35. Reflexive pronouns 

36. Phrasal verbs (do) 

37. Aches and pains/ health and hygiene 

38. Asking for/Giving/ Refusing Permission 

39. Writing( an informal letter of advice) 

40. A/ An – The – Zero article 

41. Phrasal verbs ( come ) 

42. Holiday activities 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1. Четене с разбиране 

2. Употреба на английския език (граматика и лексика) 
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Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общият брой точки от теста.  

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове от всеки „unit” – четене и отговаряне 

на въпроси 

 

МАТЕМАТИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Цели изрази. 

1.1. Рационален израз. Числена стойност на израз. 

1.2. Едночлен. Действия с едночлен. 

1.3. Многочлен. Действия с многочлени. 

1.4. Тъждествени изрази. 

1.5. Тъждествата 2 =  . 

1.6. Тъждествата  . 

1.7. Тъждествата  . 

1.8. Тъждествата  . 

1.9. Формули за съкратено умножение. Приложение. 

1.10. Разлагане многочлени на множители, 

1.11. Тъждествено преобразуване на изрази. 

2. Уравнения. 

2.1. Линейни уравнения. 

2.2. Уравнението = 0 . 

2.3. Уравнението  . 

2.4. Уравнения, свеждащи се до линейни. 

2.5. Моделиране с линейни уравнения. 

3. Основни геометрични фигури. 

3.1. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави. 

3.2. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. 

3.3. Признаци за успоредност на две прави. Свойства на успоредните прави. 

3.4. Сбор на ъглите в триъгълник. 

3.5. Външен ъгъл на триъгълник. 

4. Еднакви триъгълници. 

4.1. Еднакви триъгълници. Признаци за еднаквост на триъгълници. 

4.2. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Свойства. 

4.3. Симетрала на отсечка. 

4.4. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° . 

4.5. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. 

4.6. Признаци на еднаквост на два правоъгълни триъгълника. 

5. Неравенства. 

5.1. Линейни неравенство с едно неизвестно. 

5.2. Неравенства свеждащи се до линейни. 

5.3. Приложение на линейните неравенства. 

5.4. Неравенство на триъгълника. 

6. Успоредник. 

6.1. Успоредник. Свойства. Признаци за успоредник. 

6.2. Видове успоредници. Свойства. 

7. Елементи от вероятности и статистика. 



26 
 

7.1. Организиране и представяне на данни. 

7.2. Задачи за вероятност на събития. 

 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Изпитния билет е тест, който съдържа : 

 

• 16 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 

които само един е правилен;  

• 4 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументи-

рат изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен харак-

тер.  

 

 

Т А Б Л И Ц А   З А   Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И Я 

Брой точ-

ки 
от 0 до 19 от 20 до 27 от 28 до 42 от 43 до 57 от 58 до 65 

Оценка 
Слаб        

(2) 

Среден    

(3) 

Добър     

(4) 

Мн. добър 

(5) 

Отличен 

(6) 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Описание и технически параметри на компютърната система. 

2. Технически параметри на компютъра. 

3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система. 

4. Компютърни вируси. Антивирусна защита. 

5. Електронни таблици. Форматиране на електронни таблици. 

6. Логическа функция и оператори. Сортиране на данни. 

7. Проектиране на електронни таблици. 

8. Диаграми в електронна таблица. 

9 Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ. 

10. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови 

документи. 

11. Вмъкване на нетекстови данни в текстов документ. 

12. Създаване на таблици в текстообработваща програма. 

13. Форматиране на таблици в текстообработваща програма. 

14. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд 

15. Вмъкване на обекти в презентация. 

16. Правила при създаване и представяне на информация пред публика. 

17. История на Интернет. 
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18. Комуникация в реално време. 

19. Чат. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпре-

тира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

върху писмената и практическата част. 

 

 

       

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – OOП 

 

       І.ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Новото време и българите. 

2.Стопански промени през XVIII – XIX в. 

3.Първите будители : Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 

4.Новото българско училище 

5. Светът на възрожденските българи 

6. Българската възрожденска култура 

7. Движение за независима Българска църква 

8. Промените в българското общество 
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9. Начало на организирано националноосвободително движение 

10. Националноосвободителното движение 

11.Априлското въстание на българите 

12. Освобождението на българите 

13. Изграждане на Княжество България 

14. Първите години на Княжеството 

15. Българският национален въпрос 

16. Съединението 

17.България в началото на XX в. Обявяване на Независимостта 

18. България в Балканските войни 

19. Участие на България в Първата световна война 

20. Българското стопанство между двете световни войни 

21. Външната политика на България- 1919г.-1939г. 

22. Българите в годините на Втората световна война 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ООП 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Европа 

2. Релеф и полезни изкопаеми на Южна Европа 

3. Климат, климатични пояси и планинска област на Европа 

4. Води на Европа 

5. Природни зони на Европа 

6. Население и политическа карта на Европа 

7. Политическа карта на Европа 

8. Стопанство на Европа 

9. Страни в Европа 

10. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Балкански полуостров 

11. Релеф и полезни изкопаеми на Балкански полуостров 

12. Климат, климатични пояси и области на Балкански полуостров 

13. Климатични пояси и области в Балкански полуостров 

14. Води на Балкански полуостров 

15. Природни зони на Балкански полуостров 

16. Население и политическа карта на Балкански полуостров 

17. Стопанство на Балкански полуостров 

18. Страни в Балкански полуостров 

19. Географско положение, големина, брегове и опознаване на България 

20. Релеф на България 

21. Полезни изкопаеми на България 

22. Води на България 

23. Климат на България 

24. Почви растителност и животински свят на България 

25. Дунавска равнина 

26. Старопланинска област 

27. Краищенско средногорска област 

28. Рило- Родобска област 

29Тракийско Странджарска област 

30.Черноморска област 

31.Стопанство на България 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Многообразие и класификация на организмите 
2. Царство Монера. Многообразие на прокариотните организми 
3. Бактерии. Паразитни прокариоти 
4. Царство Протиста 
5. Многообразие на едноклетъчните животни от царство Протиста 
6. Едноклетъчни животни, паразитиращи по човека 
7. Колониални едноклетъчни организми 
8. Царство Растения- обща характеристика 
9. Талусни растения- водорасли 
10. Кормусни растения- растителни тъкани 
11. Растителни органи- вегетативни и размножителни органи 
12. Спорови растения. Мъхове и папрати. 
13. Семенни растения. Голосеменни растения. Многообразие на голосеменните растения 
14. Покритосеменни (цветни) растения 
15. Многообразие на двусемеделните растения 
16. Многообразие на едносемеделните растения 
17. Значение на растенията за природата и човека 
18. Царство Гъби. Обща характеристика и многообразие на гъбите 
19. Значение на гъбите за природата и за човека 
20. Царство Животни. Обща характеристика на животните. 
21. Тип Мешести. Многообразие на мешестите 
22. Обща характеристика на тип Плоски червеи, тип Кръгли червеи и тип Прешленести червеи 
23. Многообразие на червеите 
24. Тип Членестоноги. Обща характеристика на членестоногите. 
25. Клас Ракообразни. Клас Паякообразни. 
26. Клас Насекоми 
27. Значение на насекомите за природата и за човека 
28. Многообразие на членестоногите 
29. Тип Мекотели. Многообразие на мекотелите 
30. Паразитни безгръбначни животни. Заболявания на човека, причинени от тях 
31. Тип Хордови. Обща характеристика на гръбначните животни 
32. Обща характеристика на надклас Риби 
33. Многообразие на рибите 
34. Обща характеристика на клас Земноводни 
35. Обща характеристика на клас Влечуги 
36. Многообразие на земноводните и влечугите 
37. Обща характеристика на клас Птици 
38. Многообразие на птиците 
39. Обща характеристика на клас Бозайници 
40. Многообразие на бозайниците 
41. Роля на организмите в кръговрата на веществата 
42. Взаимоотношения между организмите в природата 
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43. Опазване на биоразнообразието, природната среда и здравето на човека. Защитени природ-
ни обекти. 

II. Литература: Шишиньова, Павлова, “Биология и здравно образование, 7 . клас” - издателство 

“Анубис” ,“Педагог 6” и др. 

III. Формат на изпита: тест 

IV. Критерии за оценяване: 

Тестът съдържа 25 въпроса: 

- 1 въпрос от отворен тип 

- 24 въпроса от затворен тип 

Общ брой точки: 25 

Оценяването се извършва по формулата: 

maxN

4
n2Оценка +=  

n - брой получени точки  

N max – максимален брой точки 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ООП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

ТЕМА 1. ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК 

1.Eлектричен ток 

2.Електрично напрежение 

3. Електрично съпротивление 

4.Източници на електрично напрежение 

5.Последователно свързване на консуматори 

6.Успоредно свързване на консуматори 

7.Електрича енергия.Закон на Джаул-Ленц 

8.Мощност на електричния ток 

9.Пестене и безопасно използване на електроенергият 

ТЕМА 2.СВЕТЛИНАТА И ЗВУК 

10.Светлина 

11.Отражение и пречупване на светлината 

12.Спектър на светлината 

13.Спектър на цветове 

14.Плоско огледало 

15.Сферични огледала 

16.Лещи 

21.Окото като оптичен уред 

23.Механични трептения 

24.Звук 

25.Звук и слух. Приложен 
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ТЕМА 3.ОТ АТОМА ДО КОСМОСА 

27.Строеж на атома и атомното ядро 

28.Радиоактивност  

29.Използване на атомната електроенергия 

30.Слънчева система 

31.Слънце и звезди 

32.Галактики 

33.Развитие на Вселената 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формат- тест  
Брой задачи- 17 

С избираем отговор- 13 

Със свободен отговор-2  

С задачи с писмено аргументирано решение-2 

Решението на всяка задача носи определен брой точки. 

След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
 Максимален брой точки: 22. 
 

Оценката на писмените работи  се извършва  по точкова система. 

 

Максимален брой точки 22 

Таблица за трансформация 

Брой точ-

ки 

от 0 до т.5 от6 до 8т. От 9 до 13т. От 14до 18т.   От19 до 22т. 

Оценка 2 3 4 5 6 

 

 
 
 

                           

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - ООП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. 1. Химични знаци 

2. Химични формули 

3. Валентност 

4. Съставяне на химични формули 

5. Наименования на веществата 

6. Относителна атомна маса и относителна молекулна маса 
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7. Химични уравнения 

8. Натрий 

9. Натриева основа 

10. Алкална група. Прости вещества на алкалните елементи 

11. Алкална група. Хидроксиди и оксиди на алкалните елементи 

12. Масова част 

13. Значение и приложение на елементите от алкалната група и техните съединения 

14. Хлор 

15. Хлороводород. Халогеноводороди 

16. Солна киселина. Халогеноводородни киселини 

17. Халогенна група. Прости вещества и химични съединения на халогенните елементи 

18. Сравнителна характеристика на простите вещества на алкалните и халогенните елементи 

19. Значение и приложение на елементите от халогенната група и техните съединения 

20. Водни разтвори на веществата -  рН 

21. Основи и киселини 

22. Ранни опити за групиране и класифициране на химичните елементи 

23. Периодичен закон 

24. Периодична система 

25. Закономерности в Периодичната система 

Формат на изпита: тест 

Литература: Химия и опазване на околната среда, 7. клас - издателство “Булвест 2000” 

Критерии за оценяване: 

Тестът съдържа 19 въпроса: 

- 2 въпроса от отворен тип 

- 17 въпроса от затворен тип 

Общ брой точки: 21 

Оценяването се извършва по формулата: 

maxN

4
n2Оценка +=  

n - брой получени точки  

N max – максимален брой точки 

 

МУЗИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Музиката в древните култури. 

2. Средновековие. 

3. Ренесанс. Възраждането в България. 

4. Барок. 

5. Европейски класицизъм. 

6. Музикална Европа през 19 век. 

7. Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век. 

8. Афро-американската музика – 20 век. 

9. Опера. 
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10. Оперета. 

11. Балет. 

12. Мюзикъл. 

13. Стил. 

14. Инструментални жанрове. Сонатна форма. 

15. Рокендрол. 

16. Сериозната и популярната музика в 20 век. 

17. Медии и технологии. 

18. Музиката в съвременната глобализация. 

19. Изпълнение:  

- изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на 

Симфония №40; романтична творба; 

- предпочитана песен от училищния репертоар; 

друга песен  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква решаване на тест по теми от кон-

спекта, който се оценява въз основа на следната скала за оценяване: 

                  

Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6 

0 - 6 7 - 11 12 - 16 17 - 21 22 - 26 

 

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

1.Перспективни явления. 

2.Изкуството на новото време-17-19 век. 

3.Хармония на цветовете. 

4.Колорит. 

5.Изкуството на новото време-реализъм,импресионизъм. 

6.Основни части и пропорции на човешкото тяло. 

7.Видове дизайн. 

8.Модерно и съвременно изкуство-фовизъм,кубизъм. 

9.Интериорен дизайн. 

10.Модерно и съвременно изкуство-абстракционизъм,дадаизъм. 
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11.Синтетични изкуства. 

12.Модерно и съвременно изкуство-попарт,опарт. 

13.Пърформънс и инсталация. 

14.Българското изкуство през 20 век.  

 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

    

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити  с ученици от самостоятелна форма на обу-

чение-7 клас. 

1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите качест-

ва на учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост-скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка 

2. Лека атлетика. 

 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

 

 

-Висок и нисък старт- техника. 

 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

 

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 
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-/стрелба-видове. 

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене и подаване-видове. 

-/дрибъл. 

-/стрелба –видове. 

-с отскок на дължина. 

-с отскок на височина. 

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра. 

-/правила на играта. 

 -/Видове подаване: 

-с две ръце от горе 

-с две ръце от долу 

-/Видове начален удар. 

-Долен начален – 

-Горен начален удар. 

-/Забиване-блокада след забиване 

                                            

 

Оценка от практически изпит: 

 

12 годишни момчета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  6.86  119  264  57.4  21.04 

Среден 3 6.85 6.26 120 143 265 360 57.39 51.93 21.03 18.93 

Добър 4 6.25 5.21 144 184 361 529 51.92 42.35 18.92 15.23 

Мн. добър 5 5.20 4.76 185 202 530 601 42.34 38.24 15.22 13.65 

Отличен 6 4.75  203  602  38.23  13.64  

12 годишни момичета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.49  106  241  62.01  22.51 

Среден 3 7.48 6.79 107 130 242 328 62.00 55.72 22.50 20.18 

Добър 4 6.78 5.57 131 171 329 481 55.71 44.71 20.17 16.11 

Мн. добър 5 5.56 5.05 172 189 482 547 44.70 39.99 16.10 14.36 

Отличен 6 5.04  190  548  39.98  14.35  

 

 

 

VIII клас 
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     БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Български език 

1. Основни разновидности  на българския език 

2. Норми на българския книжовен език  

3.  Правописна норма. Правопис на сложни имена с първа част  числително име  и на сложни 

думи и изрази с първа част не 

4.  Граматична норма. Замяна на пълен с кратък член и обратно. Замяна на местоименни 

форми и местоимения 

5. Граматична норма. Употреба на бройни форми, форми за учтивост и глаголни форми за 1 

лице, единствено число  

6. Пунктуационна норма. Изпускане на разделителна запетая в простото и в сложното изре-

чение 

7. Пунктуационна норма. Ограждащи запетаи в сложното изречение 

8. Комуникативният акт и текстът  

9. Съдържание на текста и езиковото му изразяване 

10. Функционални разновидности на българския книжовен език  

11. Разговорен стил – общуването и текстът в битовата сфера 

12. Научен стил - общуването и текстът в научната сфера 

13. Стилово маркирани граматични средства в научен текст 

14. Официално-делови стил - общуването и текстът в деловата сфера 

15. Художествен стил – общуването и текстът в естетическата сфера  

16. Публицистичен стил – общуването и текстът в медийната сфера 

Литература 

1.  Николай Лилиев – жизнен път и творческа биография 

2.  Стихотворението „Тихият пролетен дъжд” Николай Лилиев – пейзаж на човешката душа 

3.  Димчо Дебелянов – жизнен път и творческа биография 

4.  Споменът и скръбта в стихотворението „Скрити вопли” от Димчо Дебелянов  

5.  Христо Смирненски – жизнен път и творческа биография  

6. Стихотворението „Зимни вечери” от Христо Смирненски – градът и скръбта на човека 

7.  Светослав Минков – жизнен път и творческа биография 

8.  Разказът „ Дамата с рентгеновите очи” от Светослав Минков – празният живот на празни-

те хора 

9. Елисавета Багряна – жизнен път и творческа биография 

10. Стихотворението „ Потомка” от Елисавета Багряна – изборът на идентичност и свобода 

11. Никола Вапцаров – жизнен път и творческа биография  

12. Стихотворението „ Песен за човека” от Никола Вапцаров – изборът да бъдеш човек  

13. Емилиян Станев – жизнен път и творческа биография  

14. Изпитанията пред любовта в повестта „ Крадецът на праскови” 

15.  Блага Димитрова – жизнен път и творческа биография 

16. Образът на жената в стихотворението „Жена” от Блага Димитрова 

 17.    Николай Хайтов – жизнен път и творческа биография 
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18.  Разказът « Дервишово семе» от Николай Хайтов – разказ за родовия свят, човека и лю-

бовта 

19.  Ивайло Петров – жизнен път и творческа биография 

20.  Сериозното и смешното в повестта „ Преди да се родя» от Ивайло Петров  

21.  Валери Петров – жизнен път и творческа биография 

22.  Стихотворението „ Японският филм” от Валери Петров – изкуството, публиката и миси-

ята на твореца 

23.  Павел Вежинов – жизнен път и творческа биография 

24. „ В един есенен ден” от Павел Вежинов  - разказ за непроменливото в човешката природа 

25.  Йордан Радичков – жизнен път и творческа биография 

26. „Нежната спирала” от Йордан Радичков – разказ за човешкото насилие над природата 

 

 

II.Критерии за оценяване: 

      Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните зна-

ния и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хумани-

тарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната 

епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в 

конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в 

нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументация-

та, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на 

книжовния български език. 

    Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултур-

ни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни 

грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението. 

    Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност 

при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стило-

ви грешки. 

    Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулира-

не на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на кни-

жовния български език. 

    Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епо-

ха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не 

умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова кул-

тура. 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ                   

1.We are the world-Present Simple,countries and nationalities                                                             

    Possessive adjectives 

2. Family andfriends/Relations,appearence     

                       Clothes,colours,sizes,prices 
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    Shopping 

3. Work and play    

                       Present Simple/daily routine 

                       Ordering food and drinks 

4. Animal planet 

                      Describing animals 

5. All about me  

                        Adjectives of personality                                                                                                                 

                       Free time activities 

6. The food you eat 

                         Food and drinks 

                       Some/any,how much/many,a lot of 

7. Travel broadens the mind 

                       Types of transport,at the airport 

8. Youth culture          

                       The comparative and the superlative 

            Music styles and instruments 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1.Четене с разбиране 

2.Употреба на английския език (граматика и лексика) 

 

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общият брой точки от теста.  

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове от всеки „unit” – четене и от-

говаряне на въпроси 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Комбинаторика 

1.1. Събиране и умножение на възможности. 

1.2. Пермутации, вариации, комбинации. 

2. Вектори 

2.1. Вектори. Действия с вектори. Свойства. 

3. Триъгълник и трапец 

3.1. Средна отсечка в триъгълник. Медицентър. 

3.2. Трапец. Равнобедрен трапец. 
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3.3. Средна основа на трапец. 

4. Квадратен корен 

4.1. Квадратен корен. Свойства. Сравняване на квадратни корени 

4.2. Преобразуване на изрази. 

5. Квадратно уравнение 

5.1. Непълни квадратни уравнения. 

5.2. Квадратно уравнение. 

5.3. Биквадратно уравнение. 

5.4. Формули на Виет. Приложение. 

5.5. Моделиране с квадратни уравнения. 

6. Окръжност 

6.1. Окръжност. Диаметри и хорди в окръжност. 

6.2. Взаимно положение на две окръжности. 

6.3. Централен ъгъл. Вписан ъгъл. Периферен ъгъл. Ъгли, чиито рамене пресичат 

окръжност. 

 

7. Рационални изрази. 

7.1. Рационална дроб. Действия с рационални дроби. 

7.2. Преобразуване на рационални изрази. 

7.3. Дробни уравнения. Моделиране с дробни уравнения. 

 

8. Вписани и описани многоъгълници.  

8.1. Окръжност, описана около триъгълник. 

8.2. Вписана окръжност. 

8.3. Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълник. 

8.4. Четириъгълник, вписан в окръжност. 

8.5. Четириъгълник, описан около окръжност. 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Изпитния билет е тест, който съдържа : 

 

• 10 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 

които само един е правилен;  

• 4 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументи-

рат изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен харак-

тер.  

• Максимален брой точки: 40 

                                 , където N – брой точки 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Развитие на компютърната техника. 

2. Компютърни конфигурации. 

3. Операционна система. 

4. Инсталиране на софтуер. 

5. Търсене на файлове. 

6. Периферни устройства. 

7. Архивиране на данни. 

8. Пренасяне на архивирани данни. 

9. Компютърни мрежи. 

10. Основни дейности в локална мрежа. 

11. Същност и структура на Интернет. 

12. Защита  на данни в мрежова среда. 

13. Обмен на файлове в Интернет. 

14. Основни етапи в разработката на сайт. 

15. Създаване на web сайт. 

16. Публикуване на web сайт. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпре-

тира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 
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Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

върху писмената и практическата част. 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ООП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Пътят към Новото време- Средновековие 

2. Епохата на Новото време 

3.Великите  географски открития 

4.Последици от Великите географски открития 

5. Англия – ограничената монархия 

6. Франция – абсолютната монархия 

7. Русия – Петър Велики 

8. Османската империя ( XVI – XII в.) 

9. Балканските народи в Османската империя 

10. Реформацията 

11. Контрареформация и религиозни войни в Европа 

12. Човекът – център на промяната 

13. Ренесансът в Европа 

14. Просветеният абсолютизъм 

15. Английските колонии в Северна Америка 

16. Създаване на Съединените американски щати 

17. Френската революция от 1789г. 

18. Просвещението – векът на разума 

19.Балканското възраждане през XVIII в. 

20. Духовното пробуждане на българите 

21. Първата индустриална революция 

22. Франция при Наполеон Бонапарт 

23. Виенският конгрес и новият ред в Европа 

24. Гражданската война в САЩ 

25. Османската империя и Източния въпрос 

26. Великите сили от втората половина на XIXв. до навечерието на Първата световна 

война 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА 

І. Изпитни теми 

 

Форма и размери на Земята. 

2. Движения на Земята. 

3. Геосферен строеж на системата Земя. 

4. Атмосфера- състав и строеж. 
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5. Топлинен режим в атмосферата. 

6. Изпарение, влажност и валежи. 

7. Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони. 

8. Климатообразуващи фактори. Климатични пояси и области. 

9. Хидросфера. Световен океан. Свойства на океанската и морската вода. 

10. Движения на океанската и морската вода. Вълни. Приливи и отливи. Океански и 

морски течения. 

11. Води на сушата. Подземни води. 

12. Езера и блата. Ледници. 

13. Реки. 

14. Литосфера. Състав на земната кора. Тектоника на плочите. 

15. Ендогенни релефообразуващи процеси. 

16. Екзогенни релефообразуващи процеси. 

17. Педосфера. Биосфера. 

18. Природни компоненти и природни комплекси. Природни зони 

 

 

БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Равнища  на организация на човешкия организъм. Клетка.                                                             

2. Епителна и съединителна тъкан                          

3. Мускулна и нервна тъкан                              

4. Състав на храната          

5. Устройство и функции на устната кухина и стомаха  Устройство и функции на 

червата                           

6. Здравни познания и хигиена на храносмилателната система                                 

                   7.  Устройство и функции на дихателната система     

8. Дихателни движения и газова обмяна                       

9. Здравни познания и хигиена на дихателната система                                     

10.  Устройство, функции и хигиена на отделителната система                            

11. Сърце и кръвоносни съдове                                  

12.  Сърдечна дейност                     

13. Кръв                                 

14. Кръвни групи. Имунитет                               

15. Здравни познания и хигиена на сърдечно-съдовата система               

16. Обмяна на веществата и енергията                           

17. Движение и опора на тялото. Опорно-двигателна система       

18. Устройство на кости и стави                                        

19. Скелет                               

20. Скелетни мускули                   

21. Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система                     
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 22. Полова система. Устройство и функции на мъжка полова система         

 23. Устройство и функции на женска полова система       

 24. Оплождане и индиви-дуално развитие                  

25. Здравни познания на половата система                  

26.  Хигиена на половата система                                

 27. Нервна система. Общи данни за устройството и функциите на нервната 

система                               

28. Рефлексна дъга. Рефлекси                             

29. Гръбначен мозък             

30. Главен мозък               

31. Висша нервна дейност                        

 32. Здравни познания и хигиена на нервната система                                  

 33. Хипофиза и щитовидна жлеза                

 34. Околощитовидни жлези, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза и полови 

жлези                                     

 35. Зрителна сетивна система                                  

 36. Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение                  

37. Система за общата сетивност. Вкусова и обонятелна сетивна система                                  

38. Кожа. Устройство и функции на кожата             

39. Здравни познания и хигиена на кожата                   

 

II. Литература:  “Биология и здравно образование, 8 . клас” - издателство “Анубис” ,“Педагог 

6” и др. 

III. Формат на изпита: тест 

IV. Критерии за оценяване: 

Тестът съдържа 25 въпроса: 

- 1 въпрос от отворен тип 

- 24 въпроса от затворен тип 

Общ брой точки: 25 

Оценяването се извършва по формулата: 

maxN

4
n2Оценка +=  

n - брой получени точки  

N max – максимален брой точки 

 

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Тема 1.Механика 
1.1.Механично движение 
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1.2.Скорост и ускорение 

1.3.Свободно падане  

1.4.Равноускорително движение 

1.5.Първи принцип на механиката  

1.6.Втори принцип на механиката 

1.7.Сила на тежестта и тегло 

1.8.Сили на триене 

1.9.Работа и мощност 

1.10.Кинетична и потенциална енергия 

1.11.Закон за запазване на енергията 

1.12.Хидрастатично налягане  

1.13.Закон на Архимед 

Тема 2. Топлинни явления 
2.14 Температура  

2.15 Топлообмен 

2.16 Топене и втвърдяване 

2.17 Адиабатен и изохорен поцес 

2.18 Изотермен процес. Идеален газ 

2.19 Изобарен процес 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формат- тест  

Брой задачи- 14 

С избираем отговор- 12 

С задачи с писмено аргументирано решение-2 

Решението на всяка задача носи определен брой точки. 

След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
 Максимален брой точки: N = 16. 
 
Оценка = 2+ 4.K/N 

K- точки на ученика, N- точки на теста 

Схема за оценяване 

0 – 5 точки Слаб (2) 

6 – 7 точки Среден (3) 

8 – 10 точки Добър (4) 

11 – 13 точки Много добър (5) 

14 – 16 точки Отличен (6) 
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 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - OOП   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Строеж на атома 

2. Периодична система 

3. Химична връзка – ковалентна химична връзка 

4. Йонна и метална химична връзка 

5. Кристални решетки 

6. Метали от II A група на ПС 

7. Основни оксиди 

8. Основни хидроксиди 

9. Метали от III A група на ПС 

10. Амфотерни оксиди и амфотерни хидроксид- диалуминиев триоксид и алуминиев три-
хидроксд 

11. Значение и приложение на металите от II A и III A група и на техните съединения  

12. Неметали от VI A група на ПС 

13. Неметали от VA  група на ПС 

14. Киселинни оксиди 

15. Сярна киселина 

16. Азотна киселина 

17. Значение, приложение и въздействие на неметалите от VIA и VA  група на ПС  върху чове-
ка и околната среда 

18. Рециклиране на металите и опазване на околната среда 

19. Киселинните дъждове. Екологични проблеми 

II. Литература: “Химия и опазване на околната среда”- 8. Клас, издателство: “Булвест 2000” , 
“Анубис” , “Педагог 6” 

III. Формат на изпита: тест 

IV. Критерии за оценяване: 

Тестът съдържа 11 въпроса: 

- 4 въпроса от отворен тип 

- 7 въпроса от затворен тип 

Общ брой точки: 25 

Оценяването се извършва по формулата: 
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maxN

4
n2Оценка +=  

n - брой получени точки  

N max – максимален брой точки 

 

МУЗИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Изпълнение: 

- три теми от слушани творби; 

- песен от училищния репертоар; 

- песен по избор. 

2. Нови: медии; практики; технологии; терминология. 

3. Жанровете и времето. 

4. Еволюция в културното развитие и музикално-историческа последователност – рене-

санс; барок; виенски класицизъм; романтизъм; авангард. 

5. Основни етапи в развитието на българската музикална култура. 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква решаване на тест по теми от кон-

спекта, който се оценява въз основа на следната скала за оценяване: 

                  

Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6 

0 - 6 7 - 11 12 - 16 17 - 20 21 - 24 

                  

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Изкуство и време.Епоха,канон,стил. 

2.Шрифт и писмена култура. 

3.Дизайн на книгата. 

4.Изобразително изкуство и другите изкуства-литература. 

5Изкуство и социална комуникация-графити и стрийт арт 

6.Технологии и изящни изкуства-живопис. 

7.Технологии в изящните изкуства-графика. 

8.Технологии в изящните изкуства-склуптура. 

9.Творбата и музеят. 

10.Дигиталните изкуства в съвремието. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

                                                         К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

    

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на 

обучение-8 клас. 

1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества 

на учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост -скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/ 

 2. Лека атлетика. 

 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

 

-Висок и нисък старт- техника. 

 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

 

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове.-/изпълнение на наказателни хвърляния. 

-/залъгващи движения 

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта. 

-/ ловене и подаване-видов 

-/ дрибъл. 

-/стрелба –видове: 

-с отскок на дължина. 



48 
 

-с отскок на височина. 

5. Технико-тактически елементи от Волейболната игра -/правила на игра. 

 -/Видове подаване: 

-с две ръце от горе 

-с две ръце от долу. 

-/Видове начален удар 

-Долен начален  

-Горен начален удар. 

-/Забиване-/Блокада след забиване.                                            

                                                               

Оценка от практически изпит: 

 

13 годишни момчета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 

3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  6.63  125  310  54.33  20.69 

Среден 3 6.62 6.05 126 150 311 422 54.32 49.27 20.68 18.6 

Добър 4 6.04 5.04 151 194 423 619 49.26 40.4 18.59 14.95 

Мн. добър 5 5.03 4.6 195 212 620 704 40.39 36.59 14.94 13.38 

Отличен 6 4.59  213  705  36.58  13.37  

13 годишни момичета 

 
Бягане 30 м 

(сек) 

Скок дължина 

от място (см) 

Хвърляне 

плътна топка 
3 кг (см) 

Бягане 200 м 

(сек) 

 

Т-тест (сек) 

 от до от до от до от до от до 

Слаб 2  7.39  108  264  61.6  22.38 

Среден 3 7.38 6.7 109 133 265 364 61.59 55.29 22.37 20.06 

Добър 4 6.69 5.48 134 175 365 540 55.28 44.26 20.05 15.99 

Мн. добър 5 5.47 4.96 176 193 541 615 44.25 39.53 15.98 14.25 

Отличен 6 4.95  194  616  39.52  14.24  

 

 

ІХ клас 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ      

                Български език 

1. Текстът и социокултурният контекст 

2. Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста 

3. Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно стиловите норми в 

различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови средства 

4. Композиционна свързаност на текста  

5. Стилово единство на текста 
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6. Текстът в публичното общуване 

7. Произносителният стил в публичното изказване 

8. Специфика на жанра на статията и композиране на съчинение разсъждение в жанра на 

статията 

9. Специфика на жанра на есето и композиране на съчинение есе по хуманитарен про-

блем върху литературна творба 

10. Създаване на аргументативен текст 

11. Правописна и пунктуационна езикова норма 

 

Литература 

1. Старогръцка митология. Основни митологични цикли 

2. Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове 

3. Омир. Омиров епос. „Илиада” 

4. „Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета и Двадесет и втора песен и Двадесет и 

четвърта песен  

5. Софокъл. „Едип цар” 

6. Софокъл. „Антигона” 

7. Библия. Стар завет. Основен сюжет. Десетте божи заповеди 

8. Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия 

9. Старобългарска литература. Житието като жанр 

10. Пространното житие на св. Кирил 

11. Учениците на Кирил и Методий 

12. „Проглас към евангелието” 

13. Константин Преславски. „Азбучна молитва” 

14. Черноризец Храбър. „За буквите” 

15. Презвитер Козма. „Беседа против богомилите” 

16. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките” 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

 

І. І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Grammar in use- Present tenses  

2.Describing people 

3.Writing an informal letter going news 

4.Time words and future 

5.Grammar in use-Past tenses 

6.Historical people and legends 

7.Grammar in use-Reported statements 

9.The Pros and Cons studying  online 

10.Party time 

11.Grammar in use- Articles 

12.Grammar in use- Conditionals 
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13.Writing a letter of application 

14Grammar in use- The Passive  

15The weather 

16.Grammar in use- Modals 

17.Writing an informal e-mail invitation 

18.Sports 

19. Healthy Lifestyle 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1.Четене с разбиране 

2.Употреба на английския език (граматика и лексика) 

 

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общият брой точки от теста.  

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове от всеки „unit” – четене и отговаряне 

на въпроси 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

                                    Конспект 

                             за изпит по немски език- 

                   самостоятелна форма на обучение 

                                     ІX клас 

 

 

1 Der bestimmte Artikel 

 

2. Das Verb im Präsens 

 

3. Personalpronomen 

 

4.Das Verb ´´sein´´ im Präsens 

 

5. Die Wortfolge im Aussagesatz 

 

6. Die Wortfolge im Fragesatz 

 

7. Der Artikel 

 

8. Das Possessivpronomen 
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9. Der Akkusativ 

 

10. Das Verb ´´haben´´ im Präsens 

11. Die Zahlen 1 bis 100 

Критерии за оценяване: 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно 

учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас 

и ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси 

(писмени или устни). Изпълнява практическа задача (свързана с четирите рече-

ви умения - четене, слушане, говорене и писане) правилно и в рамките на за-

даденото време. Владее компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво 

използва лексикални и граматични конструкции, което води до богатство на 

изказа. 

 Много добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 

Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния материал, предви-

ден за определеното ниво. Изпълнява поставените задачи (писмени или устни) 

без нужда от подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с 

практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната ко-

муникация. 

 Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния 

материал, предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прила-

га изучения лексико-граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при 

изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълня-

ват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми 

в комуникацията.  

Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее 

достатъчно пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практи-

ческа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я 

граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда 

помощ. 

 Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико-

граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При из-

пълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лекси-
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кални, синтактични и стилистични грешки. Слаба обща езикова, речева, учебно-

познавателна култура. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Вероятност на събитие 

2. Решаване на системи неравенства с едно неизвестно 

3. Линейна функция 

4. Квадратна функция 

5.Свойства на ъглополовящите в триъгълник 

6. Решаване на системи уравнения от ІІ-ра степен 

7. Тригонометрични функции на остър ъгъл 

8. Решаване на линейни неравенства 

9. Теорема на Питагор 

10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник 

11. Решаване на правоъгълен трапец и успоредник 

12. Дробни неравенства . 

13.Метод на интервалите  

II. Критерии за оценка 
 Изпитът по математика е писмен под формата на тест, който съдържа 10 задачи. 
•7 задачи с затворен отговор 
•3 задачи с писмено аргументирано решение 
След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
Оценката на писмените работи  се извършва  по точкова система. Максимален брой точки: 
40.  
Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число 
 
 

     

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Настройка  на  работния  екран на MSWord. Добавяне  на ленти  и бутони 

2. Мерни единици. Защита на файл 

3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули 

4. Циркулярни писма 

5. Създаване  на рекламна брошура 
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6. Създаване  на    чертежи  в Word 

7. Използване  на  готови  геометрични  обекти  и графични шаблони. Специални симво-

ли 

8. Промяна  на  графичните  обекти. Печат. Създаване на pdf файл 

9. Създаване и анализиране на диаграми 

10. Форматиране  на  клетки  в  зависимост  от определено условие. Сортиране на данни 

11. Задаване на условие за валидност на данни 

12. Задаване на защита на различни нива: таблица, лист, поле 

13. Използване  на  основни  вградени  функции  за търсене в ЕТ 

14. Филтриране  на  данни  по комплексни критерии 

 

 

ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИИ   

 

      І. ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Първата световна война/ 1914-1918/ 
2. Участие на България в ПСВ. 
3. Световната икономика (1919 – 1939) 
4. САЩ (1919 – 1939) 
5. Италия и раждането на фашизма 
6. Германия (1919 – 1939) 
7. Русия и СССР (1917 – 1939) 
8. Тоталитарните диктатури – белези и проявления 
9. Държавите в Централна Европа (1919- 1939) 
10. Балканите (1919 – 1939) 
11. България в периода между двете световни войни 
12. Световната дипломация през 30-те години на ХХ век 
13. Начало и ход на Втората световна война (1939 – 1943) 
14. Краят на Втората световна война (1943 – 1945) 
15. Студената война . 
16. Франция след 1945 
17. САЩ след 1945 г. 
18. ФРГ и Италия след 1945 г 
19. СССР (1945 – 1989) 
20. „Другата Европа”. Социализмът на съпротивата 
21. Балканите и Студената война 
22. България след 1945 г. 
23. Китай след 1945 г. 
24. Рухването на Берлинската стена 

 

ФИЛОСОФИЯ 
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І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Психологически школи и концепции. 

2. Науката логика 

3. Етапи в развитието на личността 

4. Любов и сексуалност 

5. Приятелство и общуване 

6. Хипноза и медитация 

7. Взаимоотношения и нагласи 

8. Семейство и училище 

9. Душевността на зрялата личност 

10. Морално развитие и личностни различия 

11. Умението да общуваме 

12. В прегръдката на наркотиците 

13. Преживявания близки до смъртта (ПБС) 

14. Същност на религиозните секти 

15. Памет – необятност и ограничения 

16. Усещане, възприятие, мислене 

17. Рационално и интуитивно мислене 

18. Понятия и съждения 

19. Умозаключения и логически закони 

20. Формулиране на теза 

21. Аргументиране на теза 

 

 

ІІ. Критерии за оценяване: 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 

на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. 

Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логи-

ческа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при 

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържа-

ние, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констата-

ции на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични 

грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание 

на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен 

просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отк-

лоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
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І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Развитие и съвременна структура на географската наука. 

2. ГИС-Географски информационни системи. 

3. Природни компоненти и комплекси на Земята 

4. Природно ресурсен потенциал на света 

5. Суровинно-енергиен и екологичен проблем 

6. Брой, разпределение и движение на населението 

7. Структури на населението 

8. Демографски проблем и демографска политика 

9. Демографски различия в света. 

10. . География на селищата. 

11. Урбанизация. 

12. Политическа карта 

13. Световни и регионални международни организации 

14. Стопанство-обща характеристика 

15. . Земеделие, риболов, добивна промишленост 

16. . Енергетика 

17. Лека промишленост 

18. Тежка промишленост 

19. Транспорт 

20. Туризъм 

21. Търговия 

22. Полюси на световното стопанство 

23. Източноевропейски регион 

24. ОНД. Русия 

25. Западноевропейски регион 

26. Германия 

27. Франция 

28. Великобритания 

29. Централна и Източна Азия. Япония 

30. Югоизточна и Южна Азия 

31. Югозападна Азия 

32. САЩ 

33. Средноамерикански регион. Мексико 

34. Южноамерикански регион 

35. Австралийски съюз 

 

ІІ. Критерии за оценяване. 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 

на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови 

грешки.   

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хро-

нологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и 

правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 
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Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържа-

ние, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констата-

ции на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или 

стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание 

на темата, нарушена е  хронологическата и логическата  последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, право-

писни или стилови грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отк-

лоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки. 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения  

2. Органични съединения в клетката – липиди и въглехидрати. 

3. Белтъци 

4. Нуклеинови киселини 

5. Надмолекулни комплекси. Вируси 

6. Клетката – основната единица на живота. Клетъчна теория. 

7.  Прокариотна и еукариотна клетка. 

8. Клетъчни мембрани 

9. Хромозоми и рибозоми. 

10. Клетъчни органели  

11. Метаболитни процеси. Вътрешна обмяна на веществата /метаболизъм/.  

12. Видове обмяна на веществата 

13. Катаболитни процеси 

14. Анаболитни процеси. Фотосинтеза 

15. Генетични процеси– репликация, транскрипция, транслация. 

16. Клетъчно делене – митоза и мейоза. Жизнен цикъл на клетката. 

II. Литература 

Биология и здравно образование, 10. Клас ЗП- изд. “Анубис”,“Булвест 2000”, “ Педагог 6” 

III. Критерии за оценяване: Тестът съдържа 18 въпроса: 1. въпрос с отворен отговор и 17. 

въпроса от затворен тип.  Оценяването се извършва по формулата: Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 

n – общ брой точки, получени от ученика 
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -  Задължителна подготовка 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Електричен ток 

1.1 Електрично съпротивление 

1.2 Свързване на консуматори 

1.3 Електрически вериги 

1.4 Работа и мощност на електричния ток 

1.5 Източници но напрежение 

1.6 Ток в метали 

1.7  Ток в полупроводници 

Тема 2:Механично движение 

2.8 Хармонично трептене 

2.9 Сили и енергия при хармоничното трептене 

2.10 Прости трептящи системи 

2.11 Незатихзащи и затихващи трептения  

2.12 Принудени трептения и резонанс 

2.13 Механични вълни 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формат- тест  

Брой задачи- 15 

С избираем отговор- 13 

С задачи с писмено аргументирано решение-2 

Решението на всяка задача носи определен брой точки. 

След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
 Максимален брой точки: N = 17. 
 
Оценка = 2+ 4.K/N 

K- точки на ученика, N- точки на теста 

Схема за оценяване 

0 – 6 точки Слаб 2 

7 – 8 точки Среден 3 
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9 – 11 точки Добър 4 

12 – 14 точки Много добър 5 

15 – 17 точки Отличен 6 

Литература: Физика и астрономия   -9 клас, издателство Булвест 2000 

 

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. 1. Въглерод 
2. Оксиди на въглерода 
3. Кръговрат на въглерода в природата 
4. Количество вещество. Молна маса и молен обем 
5. Молни отношения в химичните уравнения 
6. Молна концентрация 
7. Органична химия. Органични съединения 
8. Състав и строеж на органичните съединения  
9. Основни типове химични реакции при органичните съединения 
10. Въглеводороди. Метан 
11. Алкани 
12. Наименования на органичните съединения по IUPAC 
13. Етен. Алкени 
14. Етин. Алкини 
15. Бензен. Ароматни въглеводороди 
16. Сравнителна характеристика на въглеводородите 
17. Природни източници на въглеводородите. Екологични проблеми 
18. Хидроксилни производни на въглеводородите. Едновалентни алкохоли 
19. Многовалентни алкохоли. Фенол 
20. Физиологично действие и приложение на алкохоли и фенол 
21. Карбонилни производни на въглеводородите - алдехиди и кетони 
22. Етанова (оцетна) киселина 
23. Карбоксилни киселини 
24. Аминикиселини 
25. Мазнини, сапуни и синтетични миещи вещества 
26. Въглехидрати- монозахариди, захароза и полизахариди. 
27. Белтъци 
28. Наркотични вещества 

II.Начин на провеждане: тест 

III.Литература: Химия и опазване на околната среда, 9. Клас (ЗП)- издателство “Булвест 2000” 

, “Анубис”, “Педагог 6” и др. 

IV.Критерии за оценяване: Тестът съдържа 11. въпроса: 3. задачи със свободен отговор и 8. 

задачи с избираем отговор.  Оценяването се извършва по формулата: 
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 Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 

n – общ брой точки, получени от ученика 

 

 

 

МУЗИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Фолклорът – един вълшебен синтез. 

2. Фолклорът и професионалните композитори. 

3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес. 

4. Музика и медии. 

5. Музика, стока и мода. 

6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители. 

7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. Представители. 

8. Българската популярна музика през 19 век. 

9. Българската музика и светът. 

10. Изпълнение: 

- българска народна песен – сватбена,лазарска  или коледарска; 

- българска хохулярна песен; 

песен на чужд език.  

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква решаване на тест, който се оце-

нява въз основа на следните критерии: 
                 Формула за оценяване при максимален брой точки 32: (бр. т. Х 5 : 32) + 1 = оценка 

 

Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Мн. добър 5 Отличен 6 

0 - 9 10 - 15 16 - 22 23 - 28 29 - 32 

 

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Архитектура и религия. 

2.Религиозни образи в живописта и скулптурата. 

3.Религиозни символи в живописта,склуптурата и декоративните изкуства. 

4.Художникът и неговите професии. 

5.Изобразителното изкуство и сценичните изкуства. 

6.Особеностите на карикатурата. 

7.Шарж. 

8.Художествен текстил. 
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9.Художествена керамика. 

10.Изкуството и глобалната мрежа. 

11.Виртуална галерия. 

12.Национална художествена галерия. 

13.Богатството на регионалните художествени галерии. 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

    

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обуче-

ние-9 клас. 

 

   1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества 

на учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост -скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/ 

2. . Лека атлетика. 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

-Висок и нисък старт- техника. 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове.-/изпълнение на наказателни хвърляния. 

-/залъгващи движения 

4.технико –тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта:-/ ловене и подаване-видов:-/ дрибъл. 

-/стрелба –видове:с отскок на дължина:с отскок на височина. 

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра -/правила на игра. 

 -/Видове подаване-с две ръце от горе:с две ръце от долу. 

-/Видове начален удар-Долен начален :Горен начален удар. 

-/Забиване-блокада след забиване.                                  

 

 

І  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 
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- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на 

обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по табли-

ци диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови 

оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конверти-

рани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното уп-

ражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на 

стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва 

да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я 

подава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната ли-

ния откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топка-

та в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 

 

  
- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 



62 
 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТ-

БОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Ученикът  взема  топката  и  в  среден стоеж  подава  с  двете  ръце  отдолу  на  висо-

чина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва 

подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката 

се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  височина. След  като  направи  три подавания 

на тази  височина,  изпълнява  четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След 

упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙ-

БОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За всяко успешно подаване  се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки. 

• За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки. 

 

 

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 

Възраст 14 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 
Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.84 115 259 55.26 21.87 1 7.81 93 199 66.07 24.00 

6.70 121 291 54.08 21.35 2 7.64 99 226 64.50 23.42 

6.56 128 323 52.90 20.84 3 7.47 105 253 62.92 22.84 

6.42 134 356 51.72 20.32 4 7.29 111 281 61.34 22.26 

6.28 141 388 50.54 19.81 5 7.12 117 308 59.76 21.68 

6.14 147 420 49.36 19.29 6 6.94 124 335 58.18 21.10 

6.00 153 452 48.18 18.78 7 6.77 130 363 56.60 20.52 

5.86 160 485 47.00 18.26 8 6.60 136 390 55.03 19.94 

5.72 166 517 45.82 17.75 9 6.42 142 417 53.45 19.36 

5.58 173 549 44.64 17.23 10 6.25 148 445 51.87 18.78 

5.45 179 581 43.45 16.72 11 6.08 154 472 50.29 18.21 

5.31 186 613 42.27 16.20 12 5.90 161 499 48.71 17.63 

5.17 192 646 41.09 15.69 13 5.73 167 527 47.13 17.05 

5.03 199 678 39.91 15.17 14 5.56 173 554 45.56 16.47 
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4.89 205 710 38.73 14.66 15 5.38 179 582 43.98 15.89 

4.75 212 742 37.55 14.14 16 5.21 185 609 42.40 15.31 

4.61 218 775 36.37 13.62 17 5.03 191 636 40.82 14.73 

4.47 225 807 35.19 13.11 18 4.86 198 664 39.24 14.15 

4.33 231 839 34.01 12.59 19 4.69 204 691 37.66 13.57 

4.19 238 871 32.82 12.08 20 4.51 210 718 36.09 13.00 

 

 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

40 т. - отличен 6,00  29 т. - добър 4,34  

39 т. - отличен 5,86   28 т. - добър 4,17  

38 т. - отличен 5,75   27 т. - добър 4,00  

37 т. - отличен 5,62   26 т. - добър 3,83  

36 т. - отличен 5,50   25 т. - добър 3,66  

35 т. - мн. добър 5,34            24 т. - добър 3,50  

34 т. - мн. добър 5,17            23 т. - среден 3,34  

33 т. - мн. добър 5,00          22 т. - среден 3,17  

32 т. - мн. добър 4,83          21 т. - среден 3,00  

31 т. - мн. добър 4,66          под 21 т. - слаб 2,00  

30 т. - мн. добър 4,50 

 

Х клас 
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ООП       

                   Български език: 

1.Стилове на книжовния език. 

2.Норми на съвременния български книжовен език. Правоговорна норма 

3.Правописна норма 

4.Граматични норми 

5.Пунктуационна норма 

6. Лексикална норма 

 

Литература: 

1.Иван Вазов „Епопея на забравените“. „Левски“ 

2.Иван Вазов „Под игото“ 

3.Алеко Константинов „Бай Ганьо се върна от Европа“ 

4. Пенчо Славейков „Cis moll“ 

5. Пейо Яворов „ Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ 
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6. Димчо Дебелянов „Да се завърнеш в бащината къща…“ 

7. Елин Пелин „Гераците“ 

8. Гео Милев „Септември“ 

9. Христо Смирненски „Зимни вечери“ 

10. Атанас Далчев „Повест“ 

11. Йордан Йовков „Индже“ , „Албена“ 

12. Никола Вапцаров „Писмо“ 

13. Димитър Димов „Тютюн“ 

14. Николай Хайтов „Дърво без корен“ 

15 Йордан Радичков „Нежната спирала“ 

 

II.Критерии за оценяване: 

      Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните зна-

ния и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хумани-

тарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната 

епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в 

конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в 

нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументация-

та, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на 

книжовния български език. 

    Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултур-

ни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни 

грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението. 

    Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност 

при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стило-

ви грешки. 

    Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулира-

не на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на кни-

жовния български език. 

    Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епо-

ха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не 

умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова кул-

тура.       

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Grammar in use-Relative pronouns 
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2.Picking the perfect present 

3.Advertisement 

4.Culture clip- Queen Victoria 

5.Food 

6.You are What you Eat 

7.Key word transformation 

8.The Pros and Cons of eating out 

9.Literature corner 

10.Writing an assessment report 

11.Grammar in use- Conditionals 

12.About violent sport 

13.Writing a letter to editor 

14.Analyzing a model text 

15.The News 

16.Grammar in use- Future Perfect 

17.Robinson Crusoe 

18.Writing a formal transactional letter 

 

 

 

ІІ. Критерии за проверка и оценка на писмените работи 

 

А. Аудиране:   общо  10  точки 

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  5  точки 

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  5  точки 

 

Б. Четене с разбиране:  общо  12 точки 

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо   6 точки 

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо   6 точки 

 

В. Езикови задачи: общо 22 точки 

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки 

 

 

Г. Създаване на писмен текст: общо  16 точки 

Критерии: 

1. Съдържание, отговарящо на темата  / 5 т/ 

2. Спазване на зададения обем / 3 т/ 

3. Логическа последователност на изложението / 4 т/ 

4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/ 

5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т. 

 

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки  компо-

нент. Максимален брой точки – 60 точки 
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Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т 

 

Приравняване на точките в оценки  

0 т. - 20 т.    слаб /2.00/ 

21т - 30т.     среден /3.00/ 

31т – 40т.    добър /4.00/ 

41т – 50 т.   мн. добър / 5.00/ 

51т. – 60т.   отличен /6.00/ 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

Конспект 

за изпит по немски език- 

самостоятелна форма на обучение 

X клас 

 

 

1.Der bestimmte Artikel 

2. Das Verb im Präsens 

3. Personalpronomen 

4.Das Verb ´´sein´´ im Präsens 

5. Die Wortfolge im Aussagesatz 

6. Die Wortfolge im Fragesatz 

7. Der Artikel 

8. Das Possessivpronomen 

9. Der Akkusativ 

10. Das Verb ´´haben´´ im Präsens 

11. Die Zahlen 1 bis 100 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно 

учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас 

и ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси 

(писмени или устни). Изпълнява практическа задача (свързана с четирите рече-

ви умения - четене, слушане, говорене и писане) правилно и в рамките на за-

даденото време. Владее компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво 

използва лексикални и граматични конструкции, което води до богатство на 

изказа. 
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 Много добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 

Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния материал, предви-

ден за определеното ниво. Изпълнява поставените задачи (писмени или устни) 

без нужда от подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с 

практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната ко-

муникация.  

Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния 

материал, предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прила-

га изучения лексико-граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при 

изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълня-

ват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми 

в комуникацията. 

 Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее 

достатъчно пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практи-

ческа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я 

граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда 

помощ. 

 Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико-

граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При из-

пълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лекси-

кални, синтактични и стилистични грешки. Слаба обща езикова, речева, учебно-

познавателна култура. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Статистика 
2.  Аритметична прогресия .Формула за общия член на аритметична прогресия 

3.  Геометрична прогресия. Формула за сбор на първите  n члена на геометрична прогресия 
4.Тригонометрични изрази 
5. Прав кръгов конус 
6. Косинусова теорема 
7. Формули за лице на триъгълник 
8.  Ирационални уравнения 
9.  Пирамида 
10. Рационални уравнения 
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ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът по математика е писмен под формата на тест, който съдържа 10 задачи. 
•7 задачи с затворен отговор 
•3 задачи с писмено аргументирано решение 
След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
Оценката на писмените работи  се извършва  по точкова система. Максимален брой точки: 
40.  
Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число 
 
 

    

МАТЕМАТИКА – РП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Ирационални изрази. Ирационални уравнения. 
1.1Ирационални уравнения с два квадратни радикала 
2.Прогресии 
2.1. Аритметична прогресия .Формула за общия член на аритметична прогресия 

2.2.  Геометрична прогресия. Формула за сбор на първите  n члена на геометрична прогресия 
3.Статикстика и обработка на данни 
3.1Централна тенденция-мода , медиана и средно аритметично 
4.Решаване на триъгълник 
4.Тригонометрични изрази 
4.1.Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала  [0°:180°]
  
5. Прав кръгов конус 
6.  Пирамида 
7. Рационални дробни уравнения. 
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът по математика е писмен под формата на тест, който съдържа 10 задачи. 
•7 задачи с затворен отговор 
•3 задачи с писмено аргументирано решение 
След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
Оценката на писмените работи  се извършва  по точкова система. Максимален брой точки: 
40.  
Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число 
 
 

     

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 
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1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни  

2. Памет  

3. BIOS   

4. Периферни устройства   

5. Инсталиране на потребителски софтуер   

6. Задачи.Тестово изпитване   

7. Специализирани средство в текстообработката  

8. Създаване и вграждане на обекти  

9. Обмен с други приложения   

10. Задачи тестово изпитване  

11. Свързване на обекти в ЕТ  

12. Форматиране на таблици   

13. Операции с данни в ЕТ  

14. Подготвяне на документи за представяне прад публика   

15. Създаване на бази от данни  

16. Заявки 

17. Таблици в бази от данни   

18. Формуляри в бази от данни   

19. Конструиране на отчети   

20. Обмен на данни в мрежова среда с общи ресурси   

21. Създаване на Web - документи   

22. Публикувяне  на  Web - документи   

23. Търсене на документи в Интернет  

24. Извличане на документи от Интернет  

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

4. Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интер-

претира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 
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Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получе-

ни върху писмената и практическата част. 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

І. ИЗПИТНИ  ТЕМИ 

 

1. Създаване и укрепване на българската държава 
2. Териториално разширение и централизация на българската държава 

през първата  половина на ІХ век 
3. Покръстването на българите 
4. Териториално разширение и могъщество на България при управлението 

на цар Симеон (893 – 917) 
5. Българската държава при приемниците на Симеон. Самуилова България 
6. Българските земи под византийска власт 
7. Въстановяване на българската държава. Въстание на Асен и Петър и 

първи стъпки в държавното строителство (1185 – 1196) 
8. Управление на цар Калоян (1197 – 1207) 
9. Могъщество на българската държава при управлението на цар Иван 

Асен ІІ (1218 – 1241) 
10. Падане на България под османско владичество 
11. Българските земи под османска власт (ХV – ХVІІ) 
12. Антиосманска съпротива през ХV – ХVІІ век 
13. Българската култура през ХV – ХVІІ век 
14. Начало на Българското възраждане. Паисий Хилендарски и Софроний 

Врачански 
15. Движение за новобългарска просвета и култура през Възраждането 
16. Църковнонационално движение през Възраждането 
17. Начало на организирано националноосвободително движение. Г. С. Ра-

ковски 
18. Създаване и дейност на БРЦК. Любен Каравелов, Васил Левски, Христо 

Ботев 
19. Априлско въстание (1876) 
20. Руско-турска освободителна война (1877 – 1878) 
21. Първи стъпки в изграждането на Княжество България 
22. Съединението и неговата защита (1885 – 1886) 
23. Признаване на Българската независимост (1908) 



71 
 

24. Балкански войни (1912 – 1923) 
25. България и Първата световна война (1914 – 1918) 
26. Управление на БЗНС (1918 – 1923) 
27. България във Втората световна война. 

28. Утвърждаване на тоталитарния режим в България 

29. Крах на тоталитарния режим 
30. Политически промени и изграждане на институциите на демократич-

ната държава 
31. Пътят на България към НАТО и Европейския съюз 

 

История и цивилизации 
 
При оценка на писмените работи  се прилагат следните критерии:  
Слаб 2 – материалът не е овладян, не се познават терминологията и 
понятията, няма формирани знания и умения. 
 Среден 3 – овладяна е основната терминология, разпознават се исторически 
понятия, свързани с конкретна тема, възпроизвеждат се знания – дати, 
събития, идеи, термини, но повърхностно. 
 Добър 4 – назовават се и се илюстрират с примери събития, идеи, термини, 
може да резюмира, обобщава и да сравнява явления, понятия, личности, но 
има пропуски в знанията.  
Много добър 5 – обучаваният има значителни познания, които използва за да 
подрежда, сравнява , анализира и класифицира явления, понятия, личности, 
конструира цялостна и достоверна картина на историческия процес с малки 
пропуски в изложението.  

Отличен 6 – материалът се владее отлично, назовават се, разпознават и 

се подреждат в йерархичен ред събития и дати, правилно се формулират 

явления и понятия, информацията се преработва-правят се обобщения и 

изводи, степенуват се причинно-следствени връзки, оценява се значение 

на събитията или личностите, решават се казуси, доказват се тези. 
 

ФИЛОСОФИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Морал и етика. 

2. Основни етични категории. 

3. Свободата. 

4. Етика на другия. 
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5. Семейството. 

6. Човек и право. 

7. Гражданско общество. 

8. Държавата. 

9. Конституция. 

10. Български парламентарен живот. 

11. Разработване на есе по зададена тема. 

 

 

ІІ. Критерии за оценяване: 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 

на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. 

Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логи-

ческа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при 

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържа-

ние, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констата-

ции на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични 

грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание 

на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен 

просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отк-

лоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Географско положение територия и граници на България 

2.   Релеф и полезни изкопаеми 

3.     Климат и води 

4.   Почви, растителност и животински свят 

5.   Дунавска равнина 

6.   Старопланинска област 

7.   Витоша и Софийско поле 

8.  Задбалкански котловини и Средна гора 

9.   Тракийска низина. Сакар и Странджа 

10.   Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на р. Средна Струма 

11.   Рила, Пирин и долината на р.Места 

12.  Родопи 

13.  Черно море и Българско Черноморско крайбрежие 

14.  Брой, движение и разпределение на населението 

15. Структура на населението 

16.   География на селищата 
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17.  Държавно устройство и административно-териториално деление 

18.  Национално стопанство – обща характеристика 

19.  Земеделие 

20.  Енергетика 

21.  Металургия и  машиностроене 

22.  Химическа промишленост 

23. Лека промишленост и Хранително-вкусова промишленост 

24. Транспорт 

25.  Туризъм 

26.  Вътрешна и външна търговия 

27.  Югозападен район – икономгеографска характеристика. 

28. Южен Централен район– икономгеографска характеристика. 

29.  Югоизточен район – икономгеографска характеристика. 

30. Североизточен район– икономгеографска характеристика. 

31. Северен Централен район – икономгеографска характеристика 

32.  Северозападен район – икономгеографска характеристика. 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

I. Изпитни теми: 
 

1. Монохибридно кръстосване. 
2. Дихибридно кръстосване. 
3. Взаимодействие между гените. Взаимодействие между алелите на един ген. 
4. Взаимодействие между алели на различни гени. 
5. Модификационна изменчивост. 
6. Мутационна изменчивост. 
7. Видове мутации 
8. Генетика на човека 
9. Генетични аномалии и заболявания при човека. 
10. Индивидуално развитие на многоклетъчните животни. 
11. Постембрионално развитие при многоклетъчните животни 
12. Размножаване при човека. 
13. Биосфера- структура и граници 
14. Популации- структура и състав 
15. Биоценози- състав и видове. 
16. Екосистеми-видове, структура и продуктивност. Развитие на екосистемите. 
17. Кръговрат на веществата и поток на енергията. 
18. Среда на живот и екологични фактори. 
19. Абиотични фактори- светлина, температура, въздух,вода,почва 
20. Биотични фактори- положителни, отрицателни и неутрални взаимоотношения в биоценози-

те. 
21. Антропогенни фактори- антропогенни въздействия с положителен и отрицателен ефект. 
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22. Хипотези за произхода на живота на Земята. 
23. Развитие на еволюционната идея. 
24. Теория на Дарвин за еволюцията . 
25. Синтетична теория за еволюцията. 
26. Микроеволюционни процеси. 
27. Естествен отбор. 
28. Основни насоки и пътища на еволюционния процес. 
29. Място на човека в организмовия свят. 
30. Произход и еволюционно развитие на човека. 
31. Доказателства за биологична еволюция 

II. Литература: Биология и здравно образование, 10. клас - издателство “ Булвест 2000” , “Анубис” , 

“Педагог 6” 

III. Критерии за оценяване: Форматът на изпит е  тест.Тестът съдържа 19 въпроса, от тях 3 са с отво-

рен отговор и 16 със затворен.  Оценяването се извършва по формулата:  

Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 

 n – общ брой точки, получени от ученика  

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – РП 

1. Индивидуално развитие на многоклетъчните животни. 

2. Постембрионално развитие при многоклетъчните животни 

3. Размножаване при човека. 

4. Биосфера- структура и граници 

5. Популации- структура и състав 

6. Биоценози- състав и видове. 

7. Екосистеми-видове, структура и продуктивност. Развитие на екосистемите. 

8. Кръговрат на веществата и поток на енергията. 

9. Произход и еволюционно развитие на човека. 

10. Фактори на еволюцията 

11. Вид. Критерии за вид 

12. Естествен отбор 

13. Микроеволюция 

14. Макроеволюция 

15. Доказателства за биологична еволюция 

16. Хипотези за произхода на животаМясто на човека в системата на живия свят 

17. Основни насоки и пътища за еволюционния процес 

18. Палеонтологична история на човека 

19. Човешки раси 

 

II. Литература: Биология и здравно образование, 10. клас - издателство “ Булвест 2000” , 

“Анубис” , “Педагог 6” 
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III. Критерии за оценяване: Форматът на изпит е  тест.Тестът съдържа 19 въпроса, от тях 3 

са с отворен отговор и 16 със затворен.  Оценяването се извършва по формулата:  

Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 
 n – общ брой точки, получени от ученика  
 

 

 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Тема 1:Светлина 
1.1Разпространение на светлината 

1.2 Отражение и пречупване на светлината 

1.3 Дисперсия на светлината  

1.4 Интерференция 

1.5 Топлинно излъчване 

1.6 Фотоелектричен ефект 

1.7 Фотони. Обяснение на фотоефекта 

Тема 2: От атома до Космоса 

2.8 Атоми 

2.9 Атомно ядро 

2.10 Радиоактивност 

2.11 Видове радиоактивност 

2.12 Елементарни частици 

2.13 Кварки 

2.14 Вселената 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формат- тест  

Брой задачи- 9 

С избираем отговор- 6 

Комбинирани с отворен и избираем отговор -3 

Решението на всяка задача носи определен брой точки. 

След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
 Максимален брой точки: N = 34. 
 
Оценка = 2+ 4.K/N 

K- точки на ученика, N- точки на теста 
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               Скала за оценки 

точки  0—11 12—17 18—23 24—29 30--34 

оценка слаб 2 среден 3 добър 4  мн.добър 5  отличен 6 

 Литература: Физика и астрономия   - 10 клас, издателство Булвест 2000                                                           

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Термохимия 

2. Молни топлини. Закон на Хес 

3. Скорост на химичните реакции 

4. Фактори, влияещи върху скоростта на химичните реакции 

5. Скорост на химичните реакции в присъствие на катализатори 

6. Химично равновесие 

7. Вода - строеж и свойства 

8. Водата като разтворител 

9. Разтворимост на веществата 

10. Общи свойства на разредени водни разтвори 

11. Дифузия и осмоза 

12. Електролити и неелектролити. Електролитна дисоциация 

13. Химичен характер на водните разтвори. РН на разтвори 

14. Киселини, основи и соли 

15. Неутрализация и хидролиза 

16. Окислително - редукционни процеси 

17. Ред на относителна активност - електрохимична активност 

18. Електролиза 

19. Класификация на химичните процеси 

20. Класове неорганични вещества 

21. Общи свойства на метали, неметали и техни съединения 

22. Видове въглеводороди 

23. Видове кислородсъдържащи производни на въглеводородите 

24. Органични съединения с важна биологична функция 

25. Мед, цинк и желязо и техни съединения 

26. Метали и сплави 

27. Видове материали 

28. Керамика и стъкло 

29. Пластмаси 

30. Естествен и синтетичен каучук 

31. Видове влакна 

32. Замърсители на околната среда 
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33. Опазване на околната среда 

II. Начин на провеждане: тест 

III. Литература: Химия и опазване на околната среда за 10 . клас (ЗП), изд. “Булвест 2000” , 

“Анубис” , “Педагог 6” и др. 

IV. Критерии за оценяване: Тестът съдържа 15. задачи: 3. въпроса със свободен отговор и 12. 

въпроса с избираем отговор.  Оценяването се извършва по формулата:  

Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 

 n – общ брой точки, получени от ученика 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

 

По ФВС-ООП и РП за провеждане на изпити  с ученици от самостоятелна форма на обуче-

ние-10 клас. 

 

 1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на 

учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200 м.гл.бягане. 

-/Отскокливост -скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/ 

2. Лека атлетика. 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

-Висок и нисък старт- техника. 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване.видове. 

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове. 

-/изпълнение на наказателни хвърляния. 

-/залъгващи движения 

4.Тактико-технически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта 

-/ ловене и подаване-видов 

-/ дрибъл. 

-/стрелба –видове 

-с отскок на дължина 

-с отскок на височина. 
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5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра . 

-/правила на игра. 

 -/Видове подаване: 

-с две ръце от горе 

-с две ръце от долу. 

-/Видове начален удар. 

-Долен начален  

- Горен начален удар. 

-/Забиване 

-/блокада след забиване.             

 

 

І.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на 

обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по табли-

ци диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови 

оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конверти-

рани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното уп-

ражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на 

стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва 

да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я 

подава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната ли-

ния откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топка-

та в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 
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- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТ-

БОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Ученикът  взема  топката  и  в  среден стоеж  подава  с  двете  ръце  отдолу  на  висо-

чина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва 

подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката 

се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  височина. След  като  направи  три подавания 

на тази  височина,  изпълнява  четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След 

упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙ-

БОЛ 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За всяко успешно подаване  се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки. 

• За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки 
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2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 

Възраст 15 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 
Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.65 121 288 53.10 21.55 1 7.80 94 205 66.00 24.00 

6.52 127 323 51.98 21.04 2 7.62 100 234 64.42 23.42 

6.38 134 359 50.86 20.53 3 7.45 106 263 62.84 22.84 

6.25 141 395 49.75 20.02 4 7.27 113 292 61.26 22.26 

6.11 147 431 48.63 19.51 5 7.10 119 321 59.68 21.68 

5.98 154 466 47.52 19.00 6 6.93 125 350 58.10 21.10 

5.84 161 502 46.40 18.49 7 6.75 132 379 56.52 20.52 

5.71 167 538 45.28 17.98 8 6.58 138 408 54.94 19.95 

5.57 174 574 44.17 17.47 9 6.41 144 437 53.36 19.37 

5.44 181 609 43.05 16.96 10 6.23 150 466 51.78 18.79 

5.30 188 645 41.94 16.45 11 6.06 157 495 50.21 18.21 

5.17 194 681 40.82 15.94 12 5.88 163 524 48.63 17.63 

5.03 201 717 39.71 15.43 13 5.71 169 553 47.05 17.05 

4.90 208 752 38.59 14.92 14 5.54 176 582 45.47 16.47 

4.76 214 788 37.47 14.41 15 5.36 182 611 43.89 15.89 

4.63 221 824 36.36 13.90 16 5.19 188 640 42.31 15.31 

4.50 228 860 35.24 13.39 17 5.02 194 669 40.73 14.73 

4.36 235 895 34.13 12.88 18 4.84 201 698 39.15 14.16 

4.23 241 931 33.01 12.37 19 4.67 207 727 37.57 13.58 

4.09 248 967 31.90 11.86 20 4.49 213 756 36.00 13.00 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

40 т. - отличен 6,00  29 т. - добър 4,34  

39 т. - отличен 5,86   28 т. - добър 4,17  

38 т. - отличен 5,75   27 т. - добър 4,00  

37 т. - отличен 5,62   26 т. - добър 3,83  

36 т. - отличен 5,50   25 т. - добър 3,66  

35 т. - мн. добър 5,34            24 т. - добър 3,50  

34 т. - мн. добър 5,17            23 т. - среден 3,34  

33 т. - мн. добър 5,00          22 т. - среден 3,17  

32 т. - мн. добър 4,83          21 т. - среден 3,00  

31 т. - мн. добър 4,66          под 21 т. - слаб 2,00  

30 т. - мн. добър 4,50 

 

 

 



81 
 

ХІ клас 

 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ООП    

 Български език 

Езикова култура на личността.                                                                                                                   

2.Прилагане на правоговорната норма.                                                                                                                 

3. Прилагане на правописната норма.                                                                                                                  

4.Прилагане на граматичните норми.                                                                                                                 

5.Прилагане на пунктуационната норма. 

 

Литература: 

1. Димитър Талев „Железният светилник“    

2. Алеко Константинов „Бай Ганьо журналист“ 

3. Станислав Стратиев „Балкански синдром“ 

4. Иван Вазов „Паисий“ 

5. Никола Вапцаров „История“ 

6. Йордан Радичков „Ноев ковчег“ 

7. Христо Ботев „Борба“ 

8. Елин Пелин „Андрешко“ 

9. Христо Смирненски „Приказка за стълбата“ 

10. Христо Ботев „До моето първо либе“ 

11. Иван Вазов „Новото гробище над Сливница“ 

12. Емилиян Станев „Крадецът на праскови“ 

13. Иван Вазов „При Рилския манастир“ 

14. Пейо Яворов „Градушка“ 

15. Пенчо Славейков „Спи езерото“                                                                                                                                                                                                             

 

II.Критерии за оценяване: 

      Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните зна-

ния и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хумани-

тарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната 

епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в 

конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в 

нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументация-

та, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на 

книжовния български език. 



82 
 

    Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултур-

ни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни 

грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението. 

    Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност 

при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стило-

ви грешки. 

    Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулира-

не на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на кни-

жовния български език. 

16.     Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литератур-

ната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, 

ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има 

ниска езикова култура. 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Grammar in use- Present tenses  

2.Describing people 

3.Writing an informal letter going news 

4.Time words and future 

5.Grammar in use-Past tenses 

6.Historical people and legends 

7.Grammar in use-Reported statements 

9.The Pros and Cons studying  online 

10.Party time 

11.Grammar in use- Articles 

12.Grammar in use- Conditionals 

13.Writing a letter of application 

14Grammar in use- The Passive  

15The weather 

16.Grammar in use- Modals 

17.Writing an informal e-mail invitation 

18.Sports 

19. Healthy Lifestyle 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 

 

1.Четене с разбиране 

2.Употреба на английския език (граматика и лексика) 
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Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 4Х А/В+2, където А е брой полу-

чени точки, а В общият брой точки от теста.  

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове от всеки „unit” – четене и отговаряне 

на въпроси 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

                                    Конспект 

                             за изпит по немски език- 

                   самостоятелна форма на обучение 

                                     XI клас 

 

1.Unregelmäßige Verben 

2. Die regelmäßigen Verben im Präsens  

3. Personalpronomen 

4.Die Verben ´´sein´´und ´´haben´´  im Präsens 

5. Die Wortfolge im Aussagesatz 

6. Die Wortfolge im Fragesatz 

7. Der Artikel 

8. Das Possessivpronomen 

9. Der Akkusativ 

10. Die Verben ´´können´´und ´´müssen´´  im Präsens 

11. Die Zahlen 1 bis 100 

Критерии за оценяване: 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно 

учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас 

и ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси 

(писмени или устни). Изпълнява практическа задача (свързана с четирите рече-

ви умения - четене, слушане, говорене и писане) правилно и в рамките на за-

даденото време. Владее компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво 
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използва лексикални и граматични конструкции, което води до богатство на 

изказа. 

 Много добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 

Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния материал, предви-

ден за определеното ниво. Изпълнява поставените задачи (писмени или устни) 

без нужда от подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с 

практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на цялостната ко-

муникация. 

 Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния 

материал, предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прила-

га изучения лексико-граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при 

изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълня-

ват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми 

в комуникацията. 

 Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее 

достатъчно пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практи-

ческа задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я 

граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда 

помощ. 

 Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико-

граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При из-

пълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лекси-

кални, синтактични и стилистични грешки. Слаба обща езикова, речева, учебно-

познавателна култура. 

 

МАТЕМАТИКА – ООП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Корен n-ти .Свойства 

2.Степен с рационален степенен показател .Свойства 

3.Логаритъм.Основни свойства. 

4.Логаритъм.Сравнявате на логаритми 

5.Логаритмична функция. Графика на логаритмичната функция 

6.Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен 
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7.Решаване на успоредник 

8.Решаване на трапец 

9.Решаване на правилен многоъгълник  

10.Основни тригонометрични тъждества 

11.Формули за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла 

12.Формулеи за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла 

13.Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл 

14.Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица на фигури 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът по математика е писмен под формата на тест, който съдържа 10 задачи. 
•7 задачи с затворен отговор 
•3 задачи с писмено аргументирано решение 
След всяка задача с избираем отговор са посочени  4 отговора, от които един е верен. 
Тегли се  един от  вариантите и всички ученици работят по този вариант . 
Оценката на писмените работи  се извършва  по точкова система. Максимален брой точки: 
40.  
Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число 
 
 

    

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Компютърната графика.   

2. Обработка на готово графично изображение.   

3. Създаване на графично изображение.   

4. Редактиране на графично изображение.   

5. Въвеждане на специални ефекти в графично изображение.   

6. Вмъква текст в графично изображение.   

7. Изрязване и копиране или преместване на части от изображение в друг графичен 

файл.   

8. Копиране и преместване на части от изображение в текстов файл.   

9. Конвертиране и записване на графичен файл от един файлов формат в друг, съобразно 

възможностите на графичния редактор.   

10. Подготовка за печат.   

11. Отпечатване на графичен файл.   

12. Същност на компютърната презентация .   

13. Връзка между програмите за презентация и хардуера на компютърната система.  

14. Файлови формати използвани в програмите за презентация.    

15. Компоненти на компютърната презентация.   

16. Използване на готови шаблони за създаване на компютърна презентация.  

17. Записване  презентацията на файл и актуализиране на работния файл.  

18. Редактиране на  създадена компютърна презентация.   
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19. Вмъкване на обекти от различен тип.   

20. Вмъкване на специални ефекти.   

21. Промяна структурата на подреждане на елементите .   

22. Изнасяне на презентация пред публика.   

23. Видове презентационни материали за отпечатване. Формати за отпечатване на пре-

зентационни материали.   

24. Подготовка за печат.   

25. Отпечатване на различни по вид и формат презентационни материали. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпре-

тира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

върху писмената и практическата част. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ООП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 
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1.   Славяните  

2.   Българите 

3.   Създаване и укрепване на българската държава  680 – 802 

4.   Териториално разширение и централизация на държавата през ½ на ІХ  

5.    Покръстването на българите 

6.    България при Симеон Велики 

7.    Политическа криза и падане на България под византийска власт 

8.    Българските земи под византийска власт 

9.    Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 1185-1207 

10.  Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ 

11.  България при приемниците на Иван Асен ІІ 

12.  Завладяването на България от османските турци 

13.  Българите в османската империя   ХV – ХVІІв. 

14.  Стопански живот и общество на българите през ХV – ХVІІв. 

15.   Антиосманска съпротива на българите 

16.   Зараждане на българската национална идея 

17.   Движение за новобългарска просвета 

18.   Борба за независима църква 

19.   Начало на организираната национално-освободителна борба 

20.   Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г 

21.   Априлското въстание 1876 г. 

22.   Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878 

23.   Начало на държавен живот 

24.   Развитие на Княжество България  1879 – 1885 г. 

25.   Източна Румелия и Съединението 1885г. 

26.   Българската държава 1886г. до началото на ХХ в. 

27.   Борби на неосвободените българи  1878 – 1912 г. 

28.   Воините за национално обединение  1912 – 1918 

29.  Управление на БЗНС  и  Демократическия сговор 

30.   Изпитанията през  30-те години на ХХ. 

31. . България в годините на Втората световна война 

32.   Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система 

33.   Преход към демокрация 

34.   България и европейските структури. 

35. Тест – изходно ниво 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

  

1. Що е философия 
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2. Класически методи във философията 

3. Битие и Време 

4. Природата катоКосмос 

5. Природата като дом на живота 

6. Трудът и играта 

7. Историческият свят 

8. Предмети и потребност 

9. Оръдия на труда 

10. Бог,Троица 

11. Човек,Вяра и разум 

12. Тялото 

13. Душата 

14. Самотата,Изборът 

15. Любовта 

16. Комуналния човек 

17. Човекът индивидуалист 

18. Софистът и скептикът 

19. Теоритикът 

20. Мистикът 

21. Прагматикът 

      20 Романтикът 

 

 

 ІІ. Критерии за оценяване. 

 

  Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и 

частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2 

   Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изисквани-

ята на всички  познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3 

  Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички поз-

нания, умения и компетентности получава оценка Добър 4 

  Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, ви-

доизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки,  за да се справи успешно с обра-

зователните задачи получава оценка Много добър 5 

  Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като 

го преобразува  и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възмож-

ности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ООП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Същност на живата материя 

2. Макроелементи 

3. Микроелементи в живата материя 

4. Радиоактивни изотопи и използването им от човека 

5. Водата и живите системи 

6. Неорганични молекули и йони 

7. Малки органични молекули- липиди, витамини, монозахариди, аминокиселини и нук-

леотиди 

8. Хомополимери и хетерополимери 

9. Нуклеинови киселини. ДНК. РНК 

10. Белтъци - структура, видове и свойства. Функции на белтъците. Ензими 

11. Методи за изследване на макромолекули 

12. Надмолекулни комплекси. Протеидни и липопротеидни НМК 

13. Нуклеопротеидни НМК 

14. Клетката - най-малката жива система 

15. Микроскопски методи 

16. Прокариотни и еукариотни клетки 

17. Клетъчен граничен апарат 

18. Цитоплазма. Немембранни органели 

19. Мембранни органели 

20. Генетичен апарат на клетката 

21. Разделяне на клетъчни структури 

22. Бактериални заболявания и ваксини 

23. Обмяна на веществата между клетката и околната среда 

24. Клетъчни взаимодействия на границата клетка-клетка 

25. Катаболитни процеси- анаеробна разграждане на глюкозата 

26. Цикъл на Кребс 

27. Окислително фосфорилиране 

28. Източници на енергия за анаболитните процеси при автотрофните организми 

29. Фотосинтеза 

30. Репликация 

31. Транскрипция 

32. Транслация 

33. Жизнен и митотичен цикъл 

34. Клетъчно делене. Митоза и амитоза 

35. Мейоза 
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36. Клетъчни култури 

37. Стволови клетки 

38. Надклетъчни равнища на организация на живата материя 

39. Растителни тъкани 

40. Тъкани при животните-епителна, съединителна, мускулна и нервна 

41. Клетъчна диференциация 

42. Междуклетъчна сигнализация 

43. Движения при растенията 

44. Движение и опорно-двигателна система при животните и човека 

45. Физиология на мускулите 

46. Транспорт на веществата в растителния организъм 

47. Кръв 

48. Сърце и кръвоносни съдове 

49. Кръвообращение. Лимфообращение 

50. Артериално налягане и пулс 

51. Методи за изследване на сърдечно-съдовата система 

52. Заболявания на сърдечно-съдовата система 

53. Основни метаболитни пътища при растенията 

54. Влияние на външни и вътрешни фактори върху растителния метаболизъм 

55. Метаболитна функционална система на животните и човека 

56. Фитохормони 

57. Нервна и хуморална регулация 

58. Имунни реакции на организма. Имунитет 

59. Физиологични особености на зависимостите при човека 

60. Въведение в генетиката 

61. Цитологични основи на наследствеността 

62. Закономерности на наследствеността 

63. Взаимодействие на гените. Взаимодействие между алелите на един ген. Взаимодейст-

вие между алели на различни гени 

64. Генетика на пола. Детерминиране и диференциране на пола 

65. Унаследяване, свързано с пола 

66. Скаченост на гените и кросинговър 

67. Изменчивост- фенотипна и генотипна 

68. Мутации- генни, хромозомни и геномни 

69. Мутагенни фактори 

70. Наследствени болести при човека 

II. Литература: “Биология и здравно образование, 11 . клас модул 1. Клетката-

елементарна биологична система и модул 2.” - издателство “Педагог 6”  

III. Формат на изпита: тест 

IV. Критерии за оценяване: 

Тестът съдържа 22 въпроса: 
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- 4 въпроса със свободен отговор 

- 18 въпроса с избираем отговор 

Общ брой точки: 50 

Оценяването се извършва по формулата: 

maxN

4
n2Оценка +=  

n - брой получени точки  

N max – максимален брой точки 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – РП 

1. Монохибридно кръстосване. 

2. Дихибридно кръстосване. 

3. Взаимодействие между гените. Взаимодействие между алелите на един ген. 

4. Взаимодействие между алели на различни гени. 

5. Анализиращо кръстосване 

6. Полимерно взаимодействие 

7. Епистатично взаимодействие 

8. Генетика на пола 

9. Унаследяване, свързано с пола. Скачени гени 

10. Модификационна изменчивост 

11. Генотипна изменчивост. Геномни мутации.  

12. Генни и хромозомни мутации 

13. Генетика на човека 

14. Наследствени болести при човека 

 

 

II. Литература: Биология и здравно образование, 10. клас - издателство “ Булвест 

2000” , “Анубис” , “Педагог 6” 

III. Критерии за оценяване: Форматът на изпит е  тест.Тестът съдържа 19 въпроса, 

от тях 3 са с отворен отговор и 16 със затворен.  Оценяването се извършва по 

формулата:  

Q = 2+ 4n/N, където  

N – max брой точки 
 n – общ брой точки, получени от ученика  
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

1.Художникът и творческият му път. 

2.Творци на модерно и съвременно изкуство-Ван Гог,Матис,Пикасо. 

3.Творци на модерно и съвременно изкуство-Кандински,Дюшан,Дали. 

4.Творци на модерно и съвременно изкуство-Полък,Уорхол,Кристо. 

5.Живот и творчество на художника. 

6.Световни музеи и галерии. 

7.Изобразителното изкуство и другите изкуства-екранни изкуства. 

8.Художествени форми на протест. 

9.Технологии на дизайна. 

10.Художествени виртуални музеи. 
 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ   

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

 

По ФВС ООП и РП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обу-

чение-11 клас. 

 

 1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на 

учениците. 

-/Бързина-30 м.гл.бягане. 

-/Издръжливост-200м.гл.бягане. 

-/Отскокливост -скок от място с два крака.- 

-/Ловкост и пъргавина – Т-тест/. 

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/ 

2. Лека атлетика. 

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния. 

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане. 

-Висок и нисък старт- техника. 

-Бягане по разстояние и финиширане. 

-Бягане на къси и дълги разстояния.  

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок 

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра. 

-/правила на играта. 

-/ловене ,подаване-видове. 
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-/дрибъл с удобна и неудобна ръка. 

-/стрелба-видове. 

-/изпълнение на наказателни хвърляния. 

-/залъгващи движения 

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра. 

-/правила на играта 

-/ ловене и подаване-видов 

-/ дрибъл. 

-/стрелба –видове: 

-с отскок на дължина- 

-с отскок на височина. 

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра . 

-/правила на игра. 

 -/Видове подаване: 

-с две ръце от горе 

-с две ръце от долу. 

-/Видове начален удар: 

-Долен начален  

-Горен начален удар. 

-/Забиване 

-/Блокада след забиване.                                                        

 

І  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на 

обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по табли-

ци диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови 

оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конверти-

рани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 
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За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното уп-

ражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на 

стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва 

да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я 

подава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната ли-

ния откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топка-

та в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 

 

 

  

- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТ-

БОЛ 
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• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Ученикът  взема  топката  и  в  среден стоеж  подава  с  двете  ръце  отдолу  на  висо-

чина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва 

подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката 

се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  височина. След  като  направи  три подавания 

на тази  височина,  изпълнява  четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След 

упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙ-

БОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За всяко успешно подаване  се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки. 

• За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки. 

 

 

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 

Момичета 16 г. 

Възраст 16 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 
Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.50 126 312 51.89 21.25 1 7.80 95 210 66.00 24.00 

6.37 133 351 50.81 20.74 2 7.62 101 240 64.42 23.42 

6.24 140 389 49.73 20.24 3 7.45 107 270 62.84 22.84 

6.11 147 428 48.65 19.73 4 7.27 113 300 61.26 22.26 

5.98 154 467 47.57 19.23 5 7.10 120 330 59.68 21.68 

5.85 161 506 46.49 18.72 6 6.93 126 360 58.10 21.10 

5.71 168 544 45.41 18.22 7 6.75 132 390 56.52 20.52 

5.58 175 583 44.33 17.71 8 6.58 139 420 54.94 19.94 

5.45 181 622 43.25 17.21 9 6.41 145 450 53.36 19.36 

5.32 188 660 42.17 16.71 10 6.23 151 480 51.78 18.78 



96 
 

5.19 195 699 41.09 16.20 11 6.06 158 510 50.21 18.21 

5.06 202 738 40.01 15.70 12 5.88 164 540 48.63 17.63 

4.93 209 777 38.93 15.19 13 5.71 170 570 47.05 17.05 

4.80 216 815 37.86 14.69 14 5.54 177 600 45.47 16.47 

4.66 223 854 36.78 14.18 15 5.36 183 630 43.89 15.89 

4.53 230 893 35.70 13.68 16 5.19 189 660 42.31 15.31 

4.40 237 932 34.62 13.17 17 5.02 196 690 40.73 14.73 

4.27 244 970 33.54 12.67 18 4.84 202 720 39.15 14.15 

4.14 251 1009 32.46 12.17 19 4.67 208 750 37.57 13.57 

4.01 258 1048 31.38 11.66 20 4.49 215 780 36.00 13.00 

 

 

 

 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

40 т. - отличен 6,00  29 т. - добър 4,34  

39 т. - отличен 5,86   28 т. - добър 4,17  

38 т. - отличен 5,75   27 т. - добър 4,00  

37 т. - отличен 5,62   26 т. - добър 3,83  

36 т. - отличен 5,50   25 т. - добър 3,66  

35 т. - мн. добър 5,34            24 т. - добър 3,50  

34 т. - мн. добър 5,17            23 т. - среден 3,34  

33 т. - мн. добър 5,00           22 т. - среден 3,17  

32 т. - мн. добър 4,83            21 т. - среден 3,00  

31 т. - мн. добър 4,66           под 21 т. - слаб 2,00  

30 т. - мн. добър 4,50 

ХІІ клас 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
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І.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на 

обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по табли-

ци диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови 

оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конверти-

рани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното уп-

ражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на 

стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва 

да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я 

подава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната ли-

ния откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топка-

та в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 
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- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТ-

БОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Ученикът  взема  топката  и  в  среден стоеж  подава  с  двете  ръце  отдолу  на  висо-

чина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва 

подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката 

се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  височина. След  като  направи  три подавания 

на тази  височина,  изпълнява  четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След 

упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙ-

БОЛ 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

• За всяко успешно подаване  се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки. 

• За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки 
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2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

Възраст 17 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 
Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.36 131 330 51.14 21.00 1 7.80 95 210 66.00 24.00 

6.23 138 371 50.08 20.50 2 7.62 101 240 64.42 23.42 

6.10 145 412 49.02 20.00 3 7.45 107 270 62.84 22.84 

5.98 153 452 47.96 19.50 4 7.27 113 300 61.26 22.26 

5.85 160 493 46.91 19.00 5 7.10 120 330 59.68 21.68 

5.72 167 534 45.85 18.50 6 6.93 126 360 58.10 21.10 

5.59 174 575 44.79 18.00 7 6.75 132 390 56.52 20.52 

5.46 181 616 43.74 17.50 8 6.58 139 420 54.94 19.94 

5.34 188 657 42.68 17.00 9 6.41 145 450 53.36 19.36 

5.21 195 698 41.62 16.50 10 6.23 151 480 51.78 18.78 

5.08 203 739 40.57 16.00 11 6.06 158 510 50.21 18.21 

4.95 210 780 39.51 15.50 12 5.88 164 540 48.63 17.63 

4.83 217 821 38.45 15.00 13 5.71 170 570 47.05 17.05 

4.70 224 862 37.40 14.50 14 5.54 177 600 45.47 16.47 

4.57 231 902 36.34 14.00 15 5.36 183 630 43.89 15.89 

4.44 238 943 35.28 13.50 16 5.19 189 660 42.31 15.31 

4.31 245 984 34.23 13.00 17 5.02 196 690 40.73 14.73 

4.19 252 1025 33.17 12.50 18 4.84 202 720 39.15 14.15 

4.06 260 1066 32.11 12.00 19 4.67 208 750 37.57 13.57 

3.93 267 1107 31.06 11.50 20 4.49 215 780 36.00 13.00 

 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

40 т. - отличен 6,00  29 т. - добър 4,34  

39 т. - отличен 5,86   28 т. - добър 4,17  

38 т. - отличен 5,75   27 т. - добър 4,00  

37 т. - отличен 5,62   26 т. - добър 3,83  

36 т. - отличен 5,50   25 т. - добър 3,66  

35 т. - мн. добър 5,34            24 т. - добър 3,50  

34 т. - мн. добър 5,17            23 т. - среден 3,34  

33 т. - мн. добър 5,00          22 т. - среден 3,17  

32 т. - мн. добър 4,83          21 т. - среден 3,00  

31 т. - мн. добър 4,66          под 21 т. - слаб 2,00  

30 т. - мн. добър 4,50 

 


