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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

VIII клас 
 

     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  
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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 

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

тура. 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Lifestyles - Stative verbs, Present simple, Present continuous, Relative clauses,                    

                       Phrasal verbs: turn, Adverbs, Past tenses 

    Favourite things, weekend activities 

2. Transport - Forming adjectives with negative meaning, Gradable-non gradable adjectives       

                       Phrasal verbs: put, Present perfect simple and continuous 

    Means of transport, Jobs and qualities 

3. All in a day’s work - Past simple , Would-used to, Phrasal verbs: hang, Forming compound    

                       adjectives (to) –inf/ -ing form 

                       Personal qualities, Qualifications 

4. Relaxation - Future tenses, Time words, Phrasal verbs: break, Forming verbs with- en 

                        Healthy habits, Stress, Stressful situations 

5. Spending - Forming verb with over- and under-, The passive, Quantifiers, Phrasal verbs:  

                        play,  Order of adjectives, Comparatives and superlatives                                                                                                                  

                       Money, Food and drinks, Shops and products 

6. Ages & Stages - Forming abstract nouns, Modal verbs , Making deductions, Phrasal verb:  

                         go 

                       Celebrations, Family relations, Appearance, Types of messages, Homes 

7. Travel -      Reported speech, Causative form, Linkers, Forming compound nous 

                       Weather, Electronic gadgets, Illnesses, Injuries, Types of holiday 

8. The mind - Phrasal verbs: make, Conditionals, Wishes, Phrasal verbs: give, Forming nouns           

                       from verbs 

                       Endangered animals, The mind, Memory, Imagination  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой 

точки: 16. 

За оценка: Среден – 4 точки;  

                     Добър – 8 точки; 

                     Много добър – 12 точки; 

                     Отличен – 16 точки. 

 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 
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МАТЕМАТИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Квадратен корен.  

2. Квадратно уравнение. Формули за корените на квадратно уравнение. 

3. Вектори. Събиране и изваждане на вектори. Умножение на вектор с число. 

4. Средна отсечка в триъгълник. 

5. Медицентър на триъгълник. 

6. Средна основа на трапец. 

7. Права и обратна пропорционалност – графики. 

8. Линейна и квадратна функция – графики. 

9. Системи линейни уравнения с две неизвестни. 

10.  Системи линейни неравенства. 

11.  Видове ъгли в окръжност. 

12.  Окръжност описана около триъгълник. 

13. Окръжност вписана в триъгълник. 

14. Ортоцентър на триъгълника. 

15. Четириъгълник вписан в окръжност. 

16. Четириъгълник описан около окръжност.  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой 

точки: 16. 

За оценка: Среден – 4 точки;  

                     Добър – 8 точки; 

                     Много добър – 12 точки; 

                     Отличен – 16 точки. 

 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, 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 
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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 – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Византия – християнската  империя на Новия Рим. Константин Велики-първият христи-

янски император. Триумфът на християнството. 

2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната 

„империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа. 

3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът. 

4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната 

йерархия. Структура на феодалното имение. 

5.  Езическа  България  в  ранносредновековна  Европа . Аспарухова и Куберова България. 

Тервел – кан на българите и кесар на Византия.  

6. Езическа  България  в  ранносредновековна  Европа . Войни и законодателство на кан 

Крум. България при  кан Омуртаг и негоните наследници. 

7. Възходът  на  християнска  България. Християнизация на българската държава.  

8. Възходът  на  християнска  България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ро-

меи”. „Златният век”на старобългарската култура. 

9. Залезът на Първото  българско  царство . България при цар Петър/927-969/ 

10. Залезът на Първото  българско  царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и пос-

ледните години на двубой с Византия.  

11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обли-

кът на градовете. Политическо и социално устройство. 

12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското об-

щество. Университетските общности. 

13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръсто-

носното движение. Латинските държави на Изтока. 

14.  Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на със-

ловна монархия. 

15.  Англия – от „Великата харта”  към парламент. Норманското господство в Англия. Вели-

ката харта на свободите. 

16. Българското царство при  Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царст-

во. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.  

17. Българското царство при  Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/. 

18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хеге-

мония в България. 

19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Алек-

сандър. 
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20. Османското  завоевание  на  Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладява-

нето на България. 

21. Тест – изходно ниво 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценя-

ване на първия въпрос са:   

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

гане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и 

анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

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

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

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. 

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

ване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Тестът съдържа въпроси  със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е от-

белязана в края на всеки един от тях. 

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:  

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 
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ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА 

І. Изпитни теми 

 

1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа. 

2. Релеф на Европа. 

3. Полезни изкопаеми на Европа. 

4. Климат на Европа. 

5. Води на Европа. 

6. Природни зони на Европа. 

7. Население на Европа. 

8. Страни в Европа. 

9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров. 

10. Релеф на Балканския полуостров. 

11. Балкански страни. 

12. Географско положение и граници на България. 

13. Релеф на България.  

14. Климат на България. 

15. Води на България. 

16. Природни области в България. 

17. Население на България. 

18. Селищата в България. 

19. Стопанство на България. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка  ОТЛИЧЕН  се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и 

актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и 

връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма 

смислови, фактически и правописни грешки. 

Оценка  МНОГО ДОБЪР  се поставя на писмена работа, в която знанията са изложе-

ни системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основ-

ните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк 

обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки. 

Оценка  ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съ-

държание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобла-

дават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и 

изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са 

малко фактически грешки и те не са груби. 

Оценка  СРЕДЕН  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съ-

държание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констатив-

ност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.  
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Оценка  СЛАБ  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, 

направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и 

правописни грешки.  

 

 

БИОЛОГИЯ  И  ЗДРАВНО  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Клас Риби. Шаран 

2. Клас Хрущялни риби 

3. Клас Костни риби 

4. Биологични особенности ,местообитание,многообразие и значение на рибите 

5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба 

6. Местообитания,многообразие и биологични особенности на земноводните 

7. Клас Влечуги. Зелен гущер 

8. Класификация на влечугите. 

9. Местообитания,многообразие и биологични особенности на влечугите 

10. Клас птици. Домашен гълъб 

11. Класификация на птиците 

12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоеми-

те,които живеят в гората,и в населените места. 

13. клас Бозайници. Домашен заек. 

14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници 

15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници. 

16. Многообразие на животните. Горски и летящибозайници. 

Бозайници на открититепространства. Ровещи бозайници.      Водни бозайници. 

17.Родствени връзки между  хордовите животни.Разпределение на    животните по Зе-

мята. 

18. Клетка. 

19. Тъкани 

20.  Кожа. Хигиена и болести на кожата. 

21. Скелет. Кости и свързването им. 

22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули. 

23. Хигиена и болести на опорно-двигателнаа система. 

24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв. 

25. Защитни функции на кръвта. 

26.Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност. 

27.болести и хигиена на сърдечно съдовата система. 

28. Храносмилателна система- функции и устройсво на храносмилателните органи. 

29.Храна. 

30. Хигиена и болести на храносмилателната система . 

31.Отделителна систе. Устройство и функции. 

32.Хигиена и болести на отделителната система. 

33.Дихателна ситема – устройство и функции. 

34.Разова обмяна. Регулация на дишането. 

35.Болести и фактори увреждащи дихателната система. 
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36. Полова система. Полови органи 

37. Оплождане и развитие при човека. 

38. Хигиена и болести на половата система. 

39. Нервна ситема. Устройство и функции на нерваната система. Главен и гръбначен 

мозък. 

40. Вегетативна нервна система. 

41. Хигиена и болести на нервната система. 

42. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние. 

43. Зрителна система . Хигиена и болести. 

44. Слухова система. Хигиена и болести. 

45.Ендокринна система. 

46. Здравословен стил на живот. 

47. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата 

48. Единство на организмите и средата. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

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

лагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия комен-

тар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

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

ложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и право-

писни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

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

то съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преоб-

ладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са право-

писни, фактологични грешки. 

 Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цяло-

то съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

 Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

 1. Равномерно движение 

2. Равноускорително движение 

3. Равнозакъснително движение 

4. Свободно падане на телата 

5. Първи принцип на механиката 

6. Втори принцип на механиката 

7. Равнодействаща на сили 

8. Трети принцип на механиката 

9. Механична енергия.Работа 

10. Потенциална енергия 

11. Механична енергия 

12. Равновесие на телата 

13. Движение на градивните частици на телата 

14. Количество топлина 

15. Топене и изпарение 

16. Топлообмен 

17.Топлинни машини 

18. Двигатели с вътрешно горене.Опазване на околната среда 

 

 

Критерии за оценяване на знанията по физика и астрономия  ЗП и ЗИП: 

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

лоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 

 

 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Обща характеристика на 2А група. 

2.Свойства на елементите от 2А група. 

3.Обща характеристика на елементите от 6А група. 

4.Сяра. 

5.Оксиди на сярата. 

6.Сярна киселина. 

7.Свойства и употреба на алуминия. 

8.Съединения на алуминия. 

9.Водни разтвори на киселини основи и соли. 

10.Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли. 

11.Окислително-редукционни процеси. 

12.Класове неорганични вещества. 

13.Въглеводороди. 

14.Нефт и природен газ.Горива. 

15.Кислород-съдържащи органични съединения. 

16.Пластмаси. 

17.Естествени и химични влакна. 

18.Въглехидрати. 

19.Мазнини. 

20.Белтъци.  

 

Критерии за оценяване на знанията по химия и опазване на околната среда ЗП и ЗИП: 

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

лоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 

 

 

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 писмен отговор на тема от конс-

пекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии: 

                 Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбо-

чено 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 из-

ложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и право-

писни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

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

то съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преоб-

ладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са право-

писни, фактологични грешки. 

 Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цяло-

то съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

 Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Изкуство на Новото време(ХVІІ-ХІХ век) 

2.Изкуство на Новото време – реализъм,импресионизъм,постимпресионизъм 

3.Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм,експресионизъм,кубизъм,футоризъм 

4.Модерно и съвременно изкуство.Абстракционизъм,дадаизъм,сюреализъм 

5.Модерно и съвременно изкуство.Попарт,опарт,кинетично изкуство,хепънинг,пърформанс 

6.Ново българско изкуство(1878г./1940г.) 

 

Худ.практика 

1.Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис 

2.Рисуване на натюрморт от натура 

3.Фигурална композиция на тема спорт 

4.Проект за светлинна реклама 

5.Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип 

6.Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор 

7.Създаване на проект за графит 

8.Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема 
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ  

В ГИМНАЗИЛЕН ЕТАП 

 

Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 

г. 

 

Проверка на физическата дееспособност 

 и оценяване по физическо възпитание и спорт  

в ПГСС „Н.Пушкаров“ 

 

 

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 шест теста за кондиция оценявани по таблици 

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

ки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани 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 упражнение 

за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка. 

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

ката 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 по-

дава на партньора  и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия 

откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в 

ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира 

 

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; 
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 За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

 

  
- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

 

 

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: 

Момчета – VIII клас 

Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Хвърляне 
плътна топ-

ка 3кг. 

Бягане 600 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
4,50м. 

Пъргавина 

0 Над 8,4 До 184 До 565 Над  157 Над 25,0 Над 9,3 

1 7,8 – 8,4 184-198 566-640 148-156 23,1-25 8,9-9,3 

2 7,5-7,7 199-208 641-690 142-147 21,6-23 8,4-8,8 

3 7,2-7,4 209-218 691-740 136-141 20,1-21,5 8,0-8,3 

4 6,9-7,1 219-232 741-815 127-135 19,1-20 7,6-7,9 

5 Под 6,9 Над 232 Над 815 Под 127 Под 19,1 Под 7,6 

Момчета - IX клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Хвърляне 
плътна топ-

ка 3кг. 

Бягане 600 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
4,50м. 

Пъргавина 

0 Над 8,4 До 184 До 565 Над  157 Над 25,0 Над 9,3 

1 7,8 – 8,4 184-198 566-640 148-156 23,1-25 8,9-9,3 

2 7,5-7,7 199-208 641-690 142-147 21,6-23 8,4-8,8 

3 7,2-7,4 209-218 691-740 136-141 20,1-21,5 8,0-8,3 

4 6,9-7,1 219-232 741-815 127-135 19,1-20 7,6-7,9 

5 Под 6,9 Над 232 Над 815 Под 127 Под 19,1 Под 7,6 

Момчета - X клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Хвърляне 
плътна топ-

ка 3кг. 

Бягане 600 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
4,50м. 

Пъргавина 

0 Над 7,7 До 200 До 520 Над 155 Над 24,7 Над 9,2 

1 7,4-7,7 201-213 621-704 145-155 22,8-24,7 8,8-9,2 

2 7,2-7,3 214-221 705-760 138-144 21,3-22,7 8,3-8,7 

3 7,0-7,1 222-229 761-816 131-137 19,8-21,2 7,9-8,2 

4 6,7-6,9 230-242 817-900 121-130 18,8-19,7 7,5-7,8 

5 Под 6,7 Над 242 Над 900 Под 121 Под 18,8 Под 7,5 

Момчета - XI клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Хвърляне 
плътна топ-

ка 3кг. 

Бягане 600 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
4,50м. 

Пъргавина 

0 Над 7,7  До 206 До 680 Над 154 Над 24,5 Над 9,2 

1 7,3-7,7 207-219 681-770 144-154 22,6-24,5 8,8-9,2 
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2 7,1-7,2 220-228 771-830 137-143 21,1-22,5 8,3-8,7 

3 6,9-7,0 229-237 831-890 130-136 19,6-21,0 7,9-8,2 

4 6,6-6,8 238-250 891-980 120-129 18,6-19,5 7,5-7,8 

5 Под 6,6 Над 250 Над 980 Под 120  Под 18,6 Под 7,5 

 
Момчета - XII клас 

Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Хвърляне 
плътна топ-

ка 3кг. 

Бягане 600 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
4,50м. 

Пъргавина 

0 Над 7,7 До 211 До 720 Над 152 Над 24,5 Над 9,2 

1 7,4-7,7 212-224 721-810 142-152 22,6-24,5 8,8-9,2 

2 7,2-7,3 225-232 811-870 136-141 21,1-22,5 8,3-8,7 

3  7,0-7,1 233-240 871-930 128-135 19,6-21,0 7,9-8,2 

4 6,7-6,9 241-253 931-1020 118-127 18,6-19,5 7,5-7,8 

5 Под 6,7 Над 253 Над 1020 Под 118 Под 18,6 Под 7,5 

 
Момичета – VIII клас 

Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Изправяне 
от 

лег.положен
ие 

Бягане 300 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
3,50м. 

Пъргавина 

0 Над 9,2 До 155 До 46 Над 83,0 Над 25,3 Над 9,8 

1 8,8-9,2 156-166 47-56 77-82 23,9-25,3 9,4-9,8 

2 8,6-8,7 167-174 57-63 74-76 21,9-23,8 8,9-9,9 

3 8,3-8,5 175-182 64-70 70-73 19,9-21,8 8,5-8,8 

4 8,0-8,2 183-193 71-80 65-69 18,4-19,8 8,1-8,4 

5 Под 8,0 Над 193 Над 80 под 69 Под 18,4 Под 8,1 

 

Момичета – IX клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Изправяне 
от 

лег.положен
ие 

Бягане 300 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
3,50м. 

Пъргавина 

0 Над 9,2 До 155 До 46 Над 83,0 Над 25,3 Над 9,8 

1 8,8-9,2 156-166 47-56 77-82 23,9-25,3 9,4-9,8 

2 8,6-8,7 167-174 57-63 74-76 21,9-23,8 8,9-9,9 

3 8,3-8,5 175-182 64-70 70-73 19,9-21,8 8,5-8,8 

4 8,0-8,2 183-193 71-80 65-69 18,4-19,8 8,1-8,4 

5 Под 8,0 Над 193 Над 80 под 69 Под 18,4 Под 8,1 

 

Момичета – X клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Изправяне 
от 

лег.положен
ие 

Бягане 300 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
3,50м. 

Пъргавина 

0 Над 9,2 До 155 До 46 Над 86 Над 25,1 Над 9,8 

1 8,8-9,2 156-167 47-58 80-85 23,7-25,1 9,4-9,8 
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2 8,6-8,7 168-175 59-66 76-79 21,7-23,6 8,9-9,3 

3 8,3-8,5 176-183 67-74 72-75 19,7-21,6 8,5-8,9 

4 8,0-8,2 184-195 75-85 66-71 18,2-19,6 8,1-8,4 

5 Под 8,0 Над 195 Над 85 Под 66 Под 18,2 Под 8,1 

 

Момичета – XI клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Изправяне 
от 

лег.положен
ие 

Бягане 300 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
3,50м. 

Пъргавина 

0 Над 9,2 До 156 До 46 Над 88 Над 25,1 Над 9,8 

1 8,8-9,2 157-169 47-58 81-88 23,7-25,1 9,4-9,8 

2 8,6-8,7 170-177 59-66 77-80 21,7-23,6 8,9-9,3 

3 8,3-8,5 178-185 67-74 72-76 19,7-21,6 8,5-8,8 

4 8,0-8,2 186-198 75-85 66-71 18,2-19,6 8,1-8,4 

5 Под 8,0 Над 198 Над 85 Под 66  Под 18,2 Под 8,1 

 

Момичета – XII клас 
Брой 
точки 

Бягане 50 
метра 
(сек.) 

Скок дъл-
жина от 

място 
(см.) 

Изправяне 
от 

лег.положен
ие 

Бягане 300 
метра 
(сек.) 

Ловкост 
3,50м. 

Пъргавина 

0 Над 9,3 Да 152 До 46 Над 91 Над 25,1 Над 9,8 

1 8,9-9,3 153-165 47-58 84-91 23,7-25,1 9,4-9,8 

2 8,7-8,8 166-174 59-66 79-83 21,7-23,6 8,9-9,3 

3 8,4-8,6 175-183 67-74 74-78 19,7-21,6 8,5-8,8 

4 8,1-8,3 184-196 75-85 67-73 18,2-19,6 8,1-8,4 

5 Под 8,1 Над 196 Над 85 Под 67 Под 18,2 Под 8,1 
 

Пояснения:  

1. Бягане 50 м.   

Място на изпълнение – писта с различни настилки, с начертани коридори, стартова ли-

ния и финална линия. 

Начин на изпълнение – При команда „По местата“  учениците застават зад стартовата 

линия в нисък старт. При команда „готови“ повдигат таза и съсредоточават вниманието 

си в сигнала за стартиране. При команда „Старт“ и изсвирване тръгват.  

Резултатите се измерват с хронометър с точност до 0,1s и се записват в индивидуални 

карти. 

Тестът е показателен за бързина на учениците. 

2. Бягане на 600 метра – за момчета и 300 метра за момичета. 

Място на изпълнение – писта с различна дължина и настилка. 

Начин на изпълнение – Учениците бягат без очертани коридори. При команда „Старт“ 

учениците застават в положение висок старт. Следва команда „Старт“ и сигнал опреде-

лен от учителя. 

Резултатите се измерват с хронометър с точност до 0,1s и се записват в индивидуални 

карти. 

Тестът е показателен за издръжливостта на учениците. 

3. Скок дължина от място. 
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Място на изпълнение – равна площадка с твърда повърхност. 

Начин на изпълнение – Ученикът застава зад линията за отскачане в леко-разкрачен 

стоеж, тъй че пръстите на краката да не настъпват линията. Отскача се с два крака ед-

новременно ката се разрешават предварителни махове с ръце и пружиниращи прикляк-

вания . 

Начин на измерване – Измерва се разстоянието от линията за отскачане до най-бизкия 

белег оставен след приземяването от петата на стъпалото или друга част на тялото. От 3 

опита се взема най-добрия резултат и се записва в индивидуалната карта с точност до 1 

см. 

Тестът е показател за силата на долните крайници. 

4. Хвърляне на плътна топка 3кг. с 2 ръце над главата – за момчета 

Място на изпълнение – Равна площадка с различна настилка. 

Начин на изпълнение – Ученикът застава зад линията за хвърляне в разкрачен стоеж. 

Топката се хвърля с две ръце над главата. Не се разрешават да се разместват стъпалата, 

да се подскача. От два опита се взема по-доброто постижение. Резултатът се отчита с 

точност до 1 см. 

Тестът е показател за силата на раменния пояс и мускулатурата на гърдите и корема. 

5. Изправяне от тилен лег до седеж – за момичета. 

Място за изпълнение – салон или спортна площадка. 

Начин на изпълнение – Ученикът заема изходно положение тилен лег с ръце зад ти-

ла/пред гърдите върху гимнастическа постелка. Краката са фиксирани от съученик или 

неподвижна опора. Изпълнява се изправяне на трупа до седеж. Трупът се изправя до се-

деж (90 º).  Отчитат се броя на успешните изправяния без почивка, като не се държи 

сметка за времетраенето. 

Тестът е показател за силата на коремните мускули. 

6. Ловкост . 

Място на изпълнение – физкултурен салон или спортна площадка. На стената е поста-

вено специално табло с размери 1х1 м. състоящо се 4 наклонени една спрямо друга по-

върхности, които са с еднакви размери 0,25м.х1м. Таблото е прикрепено неподвижно на 

стената / гимнастическа стена/ на височина на очите на учениците в средната си част. 

Линията на изпълнение е на различно разстояние от таблото за различните възрасти и 

полове. 

3,5 м. – за 8 клас  

4,5 м . – за 9, 10, 11 и 12 клас. Момичетата са на 3,5м. 

Начин на изпълнение – Ученикът застава зад линията и изпълнява 10 удара по таблото 

с хандбална топка. Топката се лови директно след отскачане от таблото и след тупване 

на пода. 

Ръцете са на ширината на раменете. За успешно изпълнени  се зачитат само тези брой-

ки, които са изпълнени без прекъсване (почивка) и кандидатът завърши изправянето на 

ръцете, без да изкривява тялото. 

Измерва се времето за изпълнение на 10 последователни удара с топка в таблото, като 

хронометъра се спира след улавяне на топката след 10-то хвърляне. От втория опит се 

взема по-добрия резултат и се записва с точност до 0,1 сек. 

Тестът е показателен за координационната способност за зрителен контрол на манипу-

лациите. 

7. Пъргавина. 

Място на изпълнение – физкултурен салон или спортна площадка. Поставени са 3 

стойки / А, В и С/ на равно разстояние една от друга – 3 м. образуващи равностранен 

триъгълник. Между стойка А и стойка С е поставено хоризонтални препятствие на ви-

сочина 0,6 м. а между стойки В и С – на височина 0,4 м. 
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Препоръчва се ластична лента вместо въже или летва. Между стойките е поставена 

гимнастическа постелка. 

Начин на изпълнение – Ученикът застава на старта, който е линията между стойките 

А и В. След команда „Старт“ прави кълбо на постелката. След изправянето прескача 

препятствието с височина 0,40м. заобикаля стойка С и се провира веднага под препятс-

твието с височина 0,6м.. Заобикаля стойка В, бяга към препятствието с височина 0,6м., 

провира се под него, заобикаля стойка А и финишира на мястото за стартиране. 

Измерва се времето за изпълнение. От два опита се взема по-добрия резултата и се за-

писва с точност до0,1 сек.  

Тестът е показателен за координационната способност за зрителен контрол на локомо-

циите. 

 

Оценяване: 

 Общият сбор точки, които е получил участникът по време на изпита от всички тестове, се приравня-

ва към оценка по шестобалната система съгласно скалата: 

Общ брой точки Оценка 
От 41 до 50 точки Отличен    6 
От 31 до 40 точки Мн. добър 5 
От 21 до 30 точки Добър        4 
От 11 до 20 точки Среден      3 
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ІХ клас 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

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 

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” 

 

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 
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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. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Heroes and villains 

2. Vocabulary- character and appearance adjectives 

3. Present Simple and Continues; adverbs of frequency; question words; phrasal verbs- get, put, 

come; 

4. Expressing possession 

5. Personal qualities 

6. Making choices 

7. Expressing surprise and concern 

8. Lifestyles 

9. Places and signs 

10. Giving directions 

11. Comparative and superlative degree 

12. Gerunds (-ing endings)/ infinitives 

13. Earth calling 

14. Environmental issues 

15. Animals 

16. Present Perfect Simple 

17. Present Perfect Continuous 

18. Clauses for purpose and reason 

19. Travellers’ tales 

20. Packing 

21. Means of transport 

22. Feelings 

23. Present/ past participles 

24. Past Simple/ Past Continuous  

25. Used to /Would 

26. Definite/ Indefinite articles 

27. Writing- letters of application and giving advice; a story (1st person narrative) 

 

               Литература: 

               Upstream for Bulgaria A2+ 

 

ІІ.Критерии  за оценяване на знанията по английски език: 
 

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

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

4. Съчинение  

5.  

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

ване на съчинението се следи за покриване на следните критерии: 

1. Отговаряне на зададената тема  
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2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

5. Пунктуация 

 

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

ни точки, а В общият брой точки от теста. 
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РУСКИ ЕЗИК –ІІЧЕ - ЗП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Я и окружающие 

2. Как ваши дела? 

3. Сколько вам лет? 

4. Употребление прил 

5. Я люблю, я хочу 

6. Я спрягаю, я склоняю 

7. Выражение места действия 

8. Выражение совместности 

9. Кто кого любит? 

10. Выражение раскрытия действия 

11. Кто куда едет, идет 

 

ІІ. Критерии за оценка 

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 

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  7 точки 

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  7 точки 

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  8 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 на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки  компонент. 

Максимален брой точки – 60 точки 

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. дбър / 5.00/ 

51т. – 60т.   отличен /6.00/ 
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МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Рационална дроб. 

2. Рационални уравнения. 

3. Квадратно уравнение. Формули на Виет. 

4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 

5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази. 

6. Ирационални уравнения. 

7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. 

8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници. 

9. Правоъгълен триъгълник. 

10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 

11. Питагорова теорема. 

12. Решаване на трапец.  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:  

За оценка: Среден – 4 точки;  

              Добър – 8 точки; 

              Много добър – 12 точки; 

              Отличен – 16 точки. 

 

       Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

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 

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 

 

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. 
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 ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯ   

 

      І. ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите. 

2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. Структурата 

на новата икономика. Градовете – двигатели на прогреса. 

3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. Контрареформацията. 

4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във Франция. Ми-

рът. 

5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на българите. 

6. Англия – ограничената монархия. Бунтът на пуританите. Славната революция.  

7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на „краля 

слънце”.Френското столетие. 

8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор. 

9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.  

10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната за незави-

симостта. Новата държава.  

11. Френската революция. Причините. Избухване и етапи на революцията.  

12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на консулата. Рухва-

нето на френската империя. Виенският конгрес. 

13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. Новата соци-

ална структура. 

14. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Паисий Хилендарски. 

Българското училище и новото време. 

15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за църковнона-

ционална автономия. 

16. Османската империя по пътя на модернизацията. Началото на икономиката. Епохата 

на танзимата. 

17.  Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително движе-

ние. Източната криза от 1875-1878 г. и българите.  

18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. Санстефански 

мир и Берлински конгрес. 

19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г. 

20.  Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.  

21.  Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският империализъм. 

Френската колониална империя. Последици от колонизацията. 

22.  Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. Европейският 

триумф. 

23.  Държави и общество /1870-1914/. Големите сили на границата между два века. 

24. България в модерна Европа. Едно толкова трудно начало. По пътя на самостоятелно 

политическо развитие. В голямата игра на европейска политика. 
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25.  Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на силите. Надп-

реварата. Две войни и техните дипломатически последици.  

26.  Първата световна война / 1914 – 1918/. Сараево. Европа влиза във войната 1915, 1916, 

годината на „истината” – 1917, изходът – 1918/  

27. Тест – изходно ниво. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценя-

ване на първия въпрос са:   

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

гане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и 

анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

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

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

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. 

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

ване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Тестът съдържа въпроси  със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е от-

белязана в края на всеки един от тях. 

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:  

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 

 

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. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Геосферен строеж на Земята 

2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята 

3. Природни зони но Земята 

4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята 

5. Поземлени, биологични и водни ресурси 

6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични 

7. Природни рискове 

8. Население на света 

9. Структора на населението 

10. Демографски проблем и демографска политика 

11. География на селищата. Урбанизация 

12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на света 

13. Световно стопанство 

14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност 

15. Първичен сектор. Земеделие 

16. Вторичен сектор. Енергетика. 

17. Металургия и машиностроене 

18. Химическа промишленост 

19. Лека и хранително-вкусова промишленост 

20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм 

21. Световни и регионални международни организации 

22. Германия 

23. Франция 

24. Великобритания 

25. Русия 

26. Япония 

27. Китай 

28. Съединени Американски Щати 

29. Бразилия 

30. Австралийски съюз 

31. Южноафриканска република 

 

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. 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Среда на живот и екологични фактори 

2. Абиотични фактори – светлина, температура,вода, въздух и почва. 

3. Популация и вид 

4. Структура на популацията 

5. Биоценоза –същност и подразделения 

6. Морфологична структура на биоценозата 

7. Функционална структура на биоценозата 

8. Биотични взаимоотношения в биоценозата 

9. Характеристика на екосистемите 

10. Основни типове екосистеми  

11. Кръговрат на веществата в екосистемата 

12. Развитие на екосистемата. Сукцесия  

13. Характеристика на биомите. Видове биоми. 

14. Поведение и среда 

15. Структура  и граници на биосферата. 

16. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения. 

17. Структура на белтъците 

18. Въглехидрати : монозахариади, олигозахариди, полизахариди 

19. Липиди 

20. Нуклеинови киселини 

21. Вируси 

22. Прокариотна клетка 

23. Структура на еукариотната клетка. Мембранни органели. 

24. Клетъчно ядро. Хромозоми  

25. Катаболитни процеси. 

26. Анаболитни процеси  

27. Деление на клетката . 

 

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 събития 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 констатации 

на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 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 фактологичнии правописни грешки. 
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 Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ -  Задължителна подготовка 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Наелектризиране на телата 

2.Закон на Кулон. 

3.Интензитет на ел. Поле 

4.Потенциал на ел.поле 

5.Проводници и диелектрици в ел.поле 

6. Капацитет 

7.Постоянен електричен ток 

8.Закон на Ом за цялата верига 

9.Основни магнитни явления 

10.Магнитна индукция 

11.Механично действие на магнитното поле 

12.Движение на заредени частици в магнитно поле 

13.Магнитни свойства на веществата 

14.Електромогнитна индукция 

15.Механично хармонично трептене 

16.Математично махало 

17.Механични вълни 

18.Интерференция на вълните 

19.Звукови вълни 

20.Източници на звук.  

 

ІІ. Критерии за оценяване на знанията по физика и астрономия: 

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. 
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ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Атомно ядро.Радиоактивност. 

2.Електронна обвивка 

3.Строеж на атома и периодична система 

4.Ковалентна химична връзка 

5.Йонна химична връзка 

6.Валентност и степен на окисление 

7.Въглерод 

8.Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид 

9.Въглеродна киселина и солите и 

10.Метан. 

11.Структурна теория. 

12.Етен 

13.Етин 

14.Бензен. 

15.Етилов алкохол. 

16.Глицерол. 

17.Фенол. 

18.Мравчен алдехид. 

19.Ацетон. 

20.Оцетна киселина. 

21.Ароматни киселини. 

22.Мазнини. 

23.Сапуни и синтетични миещи вещества. 

24.Въглехидрати.Глюкоза 

25.Захароза.. 

26.Незахароподобни въглехидрати.Нишесте и целулоза. 

27.Анилин. 

28.Аминокиселини. 

29.Белтъчни вещества. 

30.Полимери. 

31.Каучук. 

32.Пластмаси. 

 

ІІ. Критерии за оценяване на знанията: 

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. 
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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. 
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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 писмен отговор на тема от конс-

пекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии: 

                 Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбо-

чено 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 из-

ложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и право-

писни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

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

то съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преоб-

ладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са право-

писни, фактологични грешки. 

 Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цяло-

то съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

 Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

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

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1.Барокът-епоха в европейското изкуство 

2.Барокът-изкуство на синтеза 

3.”Златният век” на европейската живопис.Италианска и испанска школа 

4. ”Златният век” на европейската живопис.Фламанска и Холанска школа 

5.Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век.Рококо 

6.Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа 

7.Европейското изкуство през втората полвина на 19-ти век 

8.Европейското изкуство от импресионизма до кубизма 

9.Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век 

10.Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти век 

11.Българския художествен живот през 30-те и 40-те години на 20-ти век 

 

Худ.практика 

1.Природен пейзаж 

2.Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц 

3.Дизайнът и приложните изкуства.Проект за осветително тяло на модулен принцип 

4.Проект за визуална комуникация в ситуация(например спортен празник,дискотека и др.) 

5.Рисуване на комикс 

 

 

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. 

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).  
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Х клас 
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП       

                   Български език 

1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване 

2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература 

3. Функции на научния текст и на художествения текст 

4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените тек-

стове  

5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба 

6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст 

7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи литературното и  

културното развитие 

8. Публично изказване по литературен проблем 

9. Публично изказване по научен проблем 

10. „Езикът” на тялото в реториката 

11. Извличане на съществена информация от текстове 

12. Езикови средства  за изграждане на аргументативна верига 

13. Книжовни езикови норми 

14. Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Ренесанс 

2. Джовани Бокачо. „Декамерон” 

3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система 

4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на 

Хамлет (характеристика на образа) 

5. Класицизъм 

6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на 

Тартюф) 

7. Просвещение  

8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – 

силата на човешкия характер 

9. Романтизъм 

10. Пърси Биш Шели – живот и творчество 

11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо” 

12. Социален реализъм 

13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система 

14. Модернизъм 

15. Пол Верлен –живот и творчество 

16. Българско възраждане 

17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът 

на народа. 
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18. Петко Р. Славейков.  „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната тради-

ция. 

19. Любен Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и 

светът на младите 

20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация” 

 

 

      БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП  

 

      І. ИЗПИТНИ ТЕМИ      

 

 Български език 

1. Идеята за българския език през Възраждането 

2. Отношението на езика в развитието на европейската култура: поглед към езиковите 

употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, просвещенската, романти-

ческата, реалистичната литература 

3. Българският език в индоевропейското езиково семейство 

4. Ролята на българския език и на българската книжовност през Средновековието на 

Балканите и в Източна Европа 

5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод 

6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни техники; 

знания и умения за произнасяне на тържествено слово 

7. Основни източници на информация за литературата и за езика/списания, сборници, 

речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически монографии, бази дан-

ни и инфирмация от електронни средства за информация, информация чрез азбучни и 

тематичти показалци/ 

8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни източници 

информация: умения на подчиняване на информацията на комуникативната задача и 

на темата на текста; водене на записки, конспект, картотека; умения за организация на 

информацията по тематичен принцип; умения за нормативно оформяне на текста 

9. Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Данте Алигиери. „Ад” 

2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета” 

3. Пиер Корней. „Сид” 

4. Йохан В. Гьоте. „Фауст” 

5. Александър Пушкин. Лирика 

6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари” 

7. Александър Блок. „Дванадесетте” 

8. Софроний Врачански. „Житие и страдание грешнаго Софрония” 

9. Добри Чинтулов. Лирика 

10. Дасил Друмев. „Иванко” 

 

 

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-
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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. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -  1 ЧЕ – ЗП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Grammar in use-Relative pronouns 

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: 
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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 

 

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/ 
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РУСКИ ЕЗИК – ІІ ЧУЖД ЕЗИК 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Его величество глагол. Парад глаголов 1 и 2 спр. 

2. Третье скл. сущ 

3. Путешествие  по Европе с русским гидом 

4. У кого что есть, у кого чего нет 

5. Выражение идеи притяжания 

6. Повелит.наклонение 

7. Внешний вид, характер 

8. Косметика 

9. Мода 

10. Моя семья- мое богатство 

 

ІІ. Критерии за оценка 

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 

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  7 точки 

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  7 точки 

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо  8 точки 

Г. Създаване на писмен текст: общо  16 точки 

Критерии: 

6. Съдържание, отговарящо на темата  / 5 т/ 

7. Спазване на зададения обем / 3 т/ 

8. Логическа последователност на изложението / 4 т/ 

9. Правопис и граматическа коректност / 4 т/ 

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

 

Общият брой на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки  компонент. 

Максимален брой точки – 60 точки 

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/ 
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41т – 50 т.   мн. дбър / 5.00/ 

51т. – 60т.   отличен /6.00/ 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Функции и графики. Квадратна функция. 

2. Неравенства от втора степен. Рационални неравенства. Метод на интервалите. 

3. Коренуване. 

4. Степен с рационален показател. 

5. Логаритъм. 

6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. Основни зависимости. 

7. Косинусова и синусова теореми. 

8. Решаване на триъгълник. Формули за медианите и ъглополовящите в триъгълник. 

9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата. 

10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:  

За оценка: Среден – 4 точки;  

              Добър – 8 точки; 

              Много добър – 12 точки; 

              Отличен – 16 точки. 

 

       Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 
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ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

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 
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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 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

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

ни върху писмената и практическата част. 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

І. ИЗПИТНИ  ТЕМИ 

 

1. Версай и международните отношения /1919-1931/ 

2. Световната икономика /1919-1939/ 

3. Франция /1919-1939/ 

4. Великобритания /1919-1939/ 

5. САЩ /1919-1939/ 

6. Италия и раждането на фашизма 

7. Германия /1919-1939/ 

8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/ 

9. България между двете световни войни  

10. Световната дипломация /1931-1939/ 

11. Втората световна война / 1септ.1939 – 22юни 1941/ 

12. Втората световна война / 1941-1943/ 

13. Втората световна война / 1944-1945/ 

14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите 

15. Великобритания след 1945г. 

16. Франция след 1945г. 

17. САЩ след 1945г. 

18. Япония след 1945г. 

19. ФРГ след 1945г. 

20. Италия след 1945г. 

21. Съветският съюз /1945-1989/ 

22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/ 

23. България след 9.IX.1944г. 

24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга 

25. Русия и Източна Европа след 1989г. 

26. Тест – изходно ниво 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценя-

ване на първия въпрос са:   

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

гане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и 

анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

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

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 
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Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

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. 

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

ване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Тестът съдържа въпроси  със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е от-

белязана в края на всеки един от тях. 

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:  

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 

 

 

ЕТИКА  И  ПРАВО  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Морал и етика. 

2. Основни етични категории. 

3. Свободата. 

4. Етика на другия. 

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. 
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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 – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Географско положение и граници на България. 

2. Геополитическо положение и съвременни граници на България. 

   3. Съвременен релеф на България. 

4.Полезни изкопаеми. 

5.Климат на България. 

     6.Води на България. 

7.Почви на България.  

8.Растителен и животински свят. 

9.Природни рискове. 

10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал.  

11.Дунавска равнина. 

12.Старопланинска природогеографска област. 

11.Краищенско-Средногорска област. 

12.Тракийско-Странджанска област. 

13.Рило-Родопска област. 

14.Черно море и българското черноморско крайбрежие. 

15.Етнокултурен облик на българския народ. 

16.Брой и разпределение на населението. 

17.Структура на населението. 

18.Селища в България. 

19.Население и селища. 

20.Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деле-

ние на България. 

21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели. 

22.Стопанството на България днес. 

23.Земеделие. 

24.Енергетика. 

25.Металургия и машиностроене. 

26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и 

целуозно-хартиена промишленост. 

27.Лека промишленост. 

28.Хранително - вкусова промишленост . 

29.Транспорт и съобщения. 

30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли. 
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31.Териториална структура на стопанството. 

 

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. 

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. 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста 

2. Монохибридно и дифибридно кръстосване 

3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени 

4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите 

5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията. 

6. Наследствена изменчивост. 

7. Наследственост при човека. 

8. Размножаване при организмите 

9. Полови процеси при животните. 

10. Индивидуално развитие на животните 

11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие  

12. Хипотези за произхода на живота на Земята  

13. Теория за биохимичната еволюция 

14. Същност и развитие на идеята за еволюциятаНаследственост и изменчивост. Изкуст-

вен отбор 

15. Борба за съществуване. 

16. Естествен отбор 

17. Произход на видовете според дарвин 

18. Произход на нови видове .  

19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм. 

20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията 

21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят. 

22. Палеонтологична история на човека.Хоминизация – еволюция на социалното поведе-

ние. 

23. Човешки раси.Расизъм 

24. Доказателства за еволюцията.  

 

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 събития 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, фактологични 

грешки. 
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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 фактологичнии 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. 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Радиовълни 

2. Радиолокация 

3. Отражение и пречупване на светлината 

4. Интерференция на светлината 

5. Дифракция на светлината 

6. Дисперсия на светлината 

7. Видове спектри 

8. Топлинни източници на светлина 

9. Лазерни източници на светлина 

10.  Фотоефект 

11.  Фотони 

12.  Ренгенови лъчи 

13.  Вълнови свойства на частиците 

14.  Атомен модел на Бор 

15.  Водороден атом 

16.  Ядрени сили 

17.  Радиоактивност 

18.  Изкуствена радиоактивност 

19.  Ядрен синтез 

20.  Приложениена радиоактивните изотопи  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

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

лагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия комен-

тар 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 логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни 

грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

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

държание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преоблада-

ват констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

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

държание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Ана-

лизът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии пра-

вописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допусна-

то е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Термохимия. 

2.Скорост на химичните реакции. 

3.Катализа. 

4.Химично равновесие. 

5.Производство на амоняк. 

6.Видове дисперсни системи. 

7.Истински разтвори. 

8.Свойства на разтворите. 

9.Дифузия и осмоза. 

10.Колоидни-дисперсни системи. 

11.Електролитна дисоциация. 

12.Киселини и основи.Дисоциация на водата. 

13.Йоннообменни реакции. 

14.Соли.Хидролиза на соли. 

15.Окислително-редукционни процеси. 

16.Електролиза. 

17.Мед.Съединения на медта. 

18.Сребро. 

19.Цинк.Съединения на цинка. 

20.Олово.Съединения на оловото. 

21.Желязо.Съединения на желязото. 

 

II.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. 
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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. 

 

 

ХІ клас 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

    Български език 

1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера 

2. Текстове документи 

3. Извличане на информация от текстове документи 

4. Общуването в медийната сфера 

5. Текстове в медийната сфера 

6. Дебат и дискусия 

7. Публично изказване по граждански проблем 

8.   Техники за изграждане на аргументативен текст 

              Литература 

1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът 

2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, „Хайдути”, „На 

прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”/ 

3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/ 

4. Христо Ботев. Елегията „Майце си” 

5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия” 

6. Иван Вазов. „Епопея на забравените” 

7. Темата за родното в поезията на Вазов  

8. Повестта „Чичовци” от Иван Вазов – строеж, проблематика, персонажи. 

9. „Под игото” от Иван Вазов – епично повествование за историческия и духовен живот 

на нацията в епохата преди Освобождението 

10. Вазовите разкази – портрети на една епоха. 

11. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”. 

12. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов 

13. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемите „Ралица”, „Cis moll” 

14. Пенчо Славейков. „Сън за щастие” 

15. Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворенията „Градушка” и „На ни-

вата” 

16. Патриотичната тема в поезията на Яворов /”Заточеници”, „Арменци”/ 

17. Драмата на любовта в поезията на Яворов /”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, 

„Стон”/ 

18. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /”Песен на песента 

ми”, „Маска”, Две души”/ 

19. Елин Пелин. Разкази / „Ветрена мелница”, „Задушница”, „На оня свят”, „Косачи”, 

Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите камбани”/ 
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20. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на човешките цен-

ности 

21. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му / „Да се завърнеш…”, „Помвиш 

ли…”, „Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, „Един убит”, „Тиха 

победа”/ 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП       

Български език 

1. Българският  език като индоевропейски език. Връзка с другите индоевропейски езици 

2. Общуването в гражданската и институционалната сфера с оглед на международни 

контакги /харти, конвенции и др./ 

3. Средства за откриване на позиция в медийни текстове /с оглед на техните езикови, 

структурни и жанрови особености/ 

4. Интерпретиране на съдържанието на медийните текстове и на текстове документи 

5. Анализ на медиен текст с цел да се открои позицията на конкретната медия по разг-

леждания проблем. Създаване на медиен текст в определен жанр 

6. Особеностите на фонетичната, граматичната и лексикалната система на българския 

език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди езици 

7. Използване на реторически стратегии в публични изказвания 

8. Разновидности на литературнокритическата статия /отзив и рецензия, анотация, ха-

рактеристика на автор/ 

9. Разновидности на есето 

10. Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Сатиричните образи в поезията на Ботев. „Гергьовден”, „Патриот”. 

2. Христо Ботев. Стихотворенията „Делба”, „В механата”, „Пристанала” 

3. Ботевата публицистика. Теми и проблеми. „Смешен плач” 

4. Родината – център на Вазовия поетически свят.Стихосбирките „Пряпорец и гусла” и 

„Тъгите на България” 

5. „Векът” от Иван Вазов 

6. Вазов. Повестта „Немили-недраги” 

7. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания” 

8. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”  

9. Кръгът „Мисъл”. Идейно-естетическа платформа. 

10. Пенчо Славейков. „На острова на блажените”. Поетика 

11. Пенчо Славейков. Статиите „Жив е той, жив е”, „Българската народна песен” 

12. Пенчо Славейков.”Псалом на поета” 

13. Петко Тодоров и неговите идилии 

14. Петко Тодоров. Драмата „Змейова сватба” 

15. Елин Пелин. Повестта „Земя”. Разрушаването на човешкия свят 

16. Разказите на Елин Пелин „Пролетна измама”, „Изкушение”, „Кумови гости” 

17. Кирил Христов – поезия 

18. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня” 
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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. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  -  1 ЧЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА 

 

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.Forest 

6.Grammar in use-Past tenses 

7.Live and Learn 

8.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 

19Healthy Lifestyle 

20.The summer solstice 

 

Инструкция 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 
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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 

 

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/ 
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МАТЕМАТИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Аритметична прогресия. 

2. Геометрична прогресия. 

3. Сходящи редици. Действия със сходящи редици. 

4. Монотонни редици. 

5. Показателна функция. 

6. Логаритмична функция. 

7. Тригонометрична функция. 

8. Показателни уравнения. 

9. Логаритмични уравнения. 

10. Тригонометрични уравнения. 

11. Успоредни равнини. 

12. Перпендикулярни равнини. 

13. Двустенен ъгъл. 

14. Вектори. Векторна база в равнината и пространството. 

15. Пресечна пирамида. 

16. Многостенен ъгъл. Правилни многостени. 

17. Сечение на многостен с равнина. 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:  

За оценка: Среден – 4 точки;  

              Добър – 8 точки; 

              Много добър – 12 точки; 

              Отличен – 16 точки. 

 

       Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 
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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.   

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 
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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, получени 

върху писмената и практическата част. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sst_58@abv.bg
http://www.pgss-popovo.com/


            Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” 
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552 

 e-mail: sst_58@abv.bg , www.pgss-popovo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – задължителна подготовка 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

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 
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33.   Преход към демокрация 

34.   България и европейските структури. 

35. Тест – изходно ниво 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценя-

ване на първия въпрос са:   

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

гане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и 

анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

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

някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки. 

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. 

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

ване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Тестът съдържа въпроси  със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е от-

белязана в края на всеки един от тях. 

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:  

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 
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ФИЛОСОФИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

  

1. Що е философия 

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 
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  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 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -   ЗИП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1.Приложни направления на географската наука.Географски анализ – същност и приложение. 

2.Географско положение и локализация на стопанските дейности. 

3.Поява и еволюция на човека. 

4.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

5.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

6.Демографски преходи – тенденции в регионалното развитие на населението на планетата. 

7.Глобализация и съвременни миграции. 

8.Миграции в обединена Европа – тенденции и регулиране. 

9.Взаимодействие “природни условия – градска среда” в урбанизираните територии. 

10.Природоресурсен потенциал. 

11.Природоползване. 

12.Екологични проблеми. 

13.Географски идеи и концепции за развитието на света. 

14.Икономически концепции за развитието на света. 

15.Развитие и основни задачи на съвременната политическа география и геополитика. 

16.Геополитически концепции. 

17.Геополитическо положение. 

18.Геополитическа структура на света. 

19.Международно разделение на труда – съвременни тенденции на развитие и транснацио-

нални корпорации. 

20.Регионализъм и глобализация. 

21.Големи градове и селищни агломерации в Европейския, Азиатс-

кия,Северноамериканския,Латиноамериканския, фриканския и Австралийски-Тихоокеанския 

региони. 

22.Ролята на картографията в науките за Земята и обществото. 

23.Съвременната география и новите научни направления в картографията. 

24.Географската карта като модел. 

25.Картографски способи за изобразяване на географските и икономическите обекти и явле-

ния. 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
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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. 

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. 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Единство на организмите на биохимично равнище.Биохимична еболюция. 

2. Вируси 

3. Фотосинтеза: фотосинтетичен апарат и светлинна фаза 

4. Фотосинтеза : тъмнинна фаза. Фотодишане. 

5. Условия за фотосинтеза 

6. Бактериална фотосинтеза.Хемосинтеза. 

7. Азотно хранене на растенията 

8. Воден обмен при растенията 

9. Минерално хранене на растенията 

10. Разграждане на въглехидратите в клетките на анаеробните организми.Ферментации. 

11. Преобразуване на енергията в клетката. 

12. ДНК- консервативна и променлива молекула 

13. Следсинтетични промени на РНК чрез изрязване на интроните и снаждане на екзоните 

14. Рибозоми 

15. Основни принципи на регулация на процесите в клетката 

16. Деление на еукариотната клетка 

17. Гъби 

18. Растителни тъкани 

19. Животински тъкани 

20. Организъм 

21. Дразнимост на рецепторите при растенията 

22. Растителни хормони 

23. Растежни и тургорни движения 

24. Диференциране на клетките и развитие при животните 

25. Особености в регулацията на функциите  при животните 

26. Предаване на нервния импулс и възприемане на дразненето 

27. Съкращение на мускулите 

28. клетъчна селекция 

29. Нервна и хормонална регулация 

30. Висша нервна дейност 

 

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. 
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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 събития 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, 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 фактологичнии 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. 
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ХІІ клас 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ     

Български език 

      1.   Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса 

      2.   Езикът като система 

      3.  Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на  

            зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа 

      4.  Създаване на аргументативни текстове 

Литература 

1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цве-

тарка”,  

„Зимни вечери”/ 

2. Гео Милев. Поемата „Септември”. 

3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, „Дявол-

ско”, „Стаята”, „Книгите”/ 

4. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, 

„Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/ 

5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът „Старопла-

нински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът „Вечери в Ан-

тимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, „Серафим”, 

„Вълкадин говори с бога”/ 

6. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”,  „История”, „Писмо”/ „Ти 

помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, 

„Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” / 

7. Димитър Димов – романът „Тютюн”. 

8. Димитър Талев – „Железният светилник”. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП  

  Български език 

1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни  
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комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/ 

2. Функциониране на  езика в дискурса. Задължителност и свобода  при употреби на ези-

ка.  

Кохезия и кохерентност 

3  Дискурсен анализ на текст 

4  Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане 

на     различни дискурсни техники 

 

                Литература 

1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дяво-

ла”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата” 

2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел” 

3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится” 

4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър” 

5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади” 

6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”  

7. Атанас Далчев. „Фрагменти” 

8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по  

            избор/ 

9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият 

ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят” 

10. Георги Караславов. Романът „Снаха” 

11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия светог-

лед 

12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души” 

13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам” 

14. Съвременна българска поезия – автор по избор 

15. Съвременна българска проза – автор по избор 

16. Съвременна българска драма – автор по избор 

 

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. 
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    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. 

 

МАТЕМАТИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Права и равнина. 

2. Ъгъл между две прави. 

3. Перпендикулярност на права и равнина. 

4. Ъгъл мужду права и равнина. 

5. Двустенен ъгъл. 

6. Призма. 

7. Пирамида. Пресечена пирамида. 

8. Цилиндър. 

9. Конус. Пресечен конус. 

10. Сфера. Кълбо. 

 

 

Критерии за оценяване 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16. 

За оценка: Среден – 4 точки;  

                  Добър – 8 точки; 

                  Много добър – 12 точки; 

                  Отличен – 16 точки. 

 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Процесорите 

2. Твърдите дискове 

3. Дънна платка 

4. Компютърна памет 

5. Носители на информация 

6. Монитори 

7. Предпечатна подготовка – видове печат, издателски системи 

8. PDF  формат 

9. Обмен на данни  между различни приложни програми 

10. Трансформиране на документи и презентации, създадени  чрез Microsoft Ofice в Web 

страница 

11. Използване на макроси 

12. Работа с мултимедийни продукти 

13. Възможности на ИТ запредставяне на информация – JavaScript 

14. Създаване на Web сайт   - CSS  

15. Възможности на ИТ запредставяне на информация 

16. Създаване на уеб 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 
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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. 

 

 

СВЯТ  И ЛИЧНОСТ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Природа и общество. 

2. Глобализацията – тревога и надежда. 

3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността. 

4. Културно наследство. 

5. Култура и индивидуализъм. 

6. Подготовка за интервю (кастинг). 

7. Разработване на идеен проект за малко предприятие. 

8. Публичното дискутиране. 

9. Защита на основните човешки права. 

10. Модерният човек. 

11. Човешки различия. 

12. Националната държава и малцинствата. 

13. Европейска икономическа интеграция. 

14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз. 

15. Членство на България в ЕС. 

16. Има ли конфликт на Балканите. 

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 изискванията 

за 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, видо-

изменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки,  за да се справи успешно с образо-

вателните 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 възможнос-

ти и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Екологоустойчиво развитие на света. 

2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси. 

3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска 

Америка. 

4. Безработицата като социално явление. 

5. Бедността като социално-икономическо явление. 

6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство. 

7. Типология на страните в света. 

8. Световни икономически организации. 

9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, 

обществото и екологията. 

10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България. 

11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието. 

12. Безработицата и социалната политика на България. 

13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравни-

телна характеристика на два региона по избор. 

14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнител-

на характеристика на два региона по избор. 

15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика 

на регион по избор. 

16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика 

на регион по избор. 

 

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. 

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-
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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 – ЗИП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Хипотези за произхода на живота 

2. Еволюция на праклетката 

3. Еволюция на растенията  

4. Еволюция на безгръбначните животни 

5. Еволюция на гръбначните животни  

6. Развитие на еволюционната идея 

7. Теория на Дарвин за еволюцията 

8. Изкуствен и естествен отборю 

9. Борба за съществуване 

10. Популацията-елементарна еволюционна единица 

11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес 

12. Същност и структурна организация на биологичния вид 

13. Видообразуване 

14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес 

15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателст-

ва за макроеволюцията. 

16. Биологична и социална същност на човека  

17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите. 

18. Биоценоза.Биотични фактори. 

19. Състав и граници на биосферата.Биоми. 

20. Видове биоми. 

21. Биогенно химичен състав- кръговрат. 

22. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен цикъл и за-

мърсяване на околната среда. 

23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води 

24. Антропогенно замърсяване на почвения слой 

25. Растителни ресурси и тяхното използване 

26. Животински ресурси и тяхното използване 

27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата. 

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. 
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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 събития анализът не е направен задълбочено. 

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

но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 

фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 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 фактологичнии 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. 
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