
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

V клас  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

         

       Български език 

1. Текстът и речевото общуване 

2. Речева ситуация и текст 

3. Видове изречения по цел на изказване 

4. Видове изречения по състав 

5. Главни и второстепенни части в простото изречение. Синтактичен разбор 

6. Дума. Речниково значение 

7. Граматично значение на думата. Морфема 

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

9. Местоимения – лично, показателно, въпросително, относително 

10. Глагол. Основни глаголни времена 

11. Неизменяеми части на речта . Наречие 

 

Литература 

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

български и арменски 

2. „Славки си рожба не трае”. Фолклорна песен 

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

4. „Слънцето и Луната”. Еврейска приказка 

5. „Легенда за рома”. Ромска приказка 

6. „Събра Марко триесе юнаци”. Юнашка фолклорна песен 

7. Фолклорен празничен календар. Слънчев – лунен календар – Коледа, Великден, 

Прошка, Гергьовден, Еньовден, Димитровден 

8. Семеен календар. Сватба. Раждане 

9. „Котаракът наставник” . Шарл Перо 

10. „Гъсарката на кладенеца”. Братя Грим 

11. „Грозното патенце” . Х. Кр. Андерсен 
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12. „Златната мома”. Българска фолклорна приказка 

13. „Търговецът” – Сава Попов 

14. „Най-справедливият” – Елин Пелин 

15. „Трима братя града градяха”. Фолклорна песен 

16. „Даваш ли, даваш, балканджи Йово” 

17. „ Бил се Марко с турци еничари”. Фолклорна песен 

 

ІІ. Критерии за оценяване: 

  

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

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

съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не 

се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката 

реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, 

правописни и пунктуационни грешки. 

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

съдържанието  на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но 

сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения 

върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в 

синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо 

основно  глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на 

глаголните времена и наклонения; допуснати са единични граматични, правописни или 

пунктуационни грешки.   

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

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

изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на 

художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува 

се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; 

използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в 

неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и 

пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.  

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

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

съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата 

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

допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч 

в непряка; използва се  неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се 

граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки . 

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

грешки  и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в 

съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката 

реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или 

монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и 

основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност. 
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АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК 

 

     І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Английската азбука. 

2. Формите на глагола „to be” 

3. Цифрите до 100. 

4. Лични и притежателни местоимения. 

5. Държави и националности. 

6. Броими и неброими съществителни 

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

8. Описание на класната стая предлози ( употреба ) 

9. Прилагателни – степени на сравнение 

10. Описание на външност 

11. Употреба на  `s ( has  или  is ) 

12. What time is it? 

13. Present Simple  

14. Jobs  

15. Free time activities 

16. Frequency adverbs 

17. Public places 

18. Directions (употреба на предлози) 

19. Imperatives 

20. Transport and travel 

21. Present Continuous  

22. Modal verbs: can / must  

23. Sport 

24. Past Simple or Present Perfect 

25. Ordinal numbers, months, days                                   

26. Past Simple / Past Continuous 

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

28. The weather  

 

 

I. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

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

оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии: 

1. Отговаряне на зададената тема  

2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

5. Пунктуация 

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

получени точки, а В общт брой точки от теста.  

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

отговаряне на въпроси  
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МАТЕМАТИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

    1. Събиране и изваждане на десетични дроби.  

    2. Умножение и деление на десетични дроби.  

    3. Признаци за делимост на естествени числа. 

    4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.  

    5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.  

    6. Умножение и деление на обикновени дроби.  

    7. Намиране на неизвестно число.  

    8. Лице на триъгълник. 

    9. Лице на успоредник. 

    10. Лице на трапец. 

    11. Куб - лице на повърхнина и обем. 

    12. Правоъгълен паралелепипед - лице на повърхнина и обем.  

    13. Намиране на част от число.  

    14. Намиране на число по дадена част от него. 

    15. Процент.  

 

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. Машината компютър. Изпълнение на програми 

2. Файлове и файлова система 

3. Програмата Paint 

4. Оцветяване на фигури 

5. Чертане на линии и фигури 

6. Затворени фигури 

7. Вмъкване на текст в картинка 

8. Работа с части от картината 

9. Операции с изображения 

10. Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук 

11. Въведение в компютърната текстообработка 

12. Създаване и съхраняване на текстов документ 

13. Редактиране на текст 

14. Форматиране на текст 

15. Други възможности за форматиране на текст 

16. Въведение в електронните таблици. Диаграми 

19. Компютърни презентации. Програмата MS Power Point 

20. Редактиране на презентация. 

21. Създаване на презентация. Още за презентациите 

22. Интернет  - въведение и хипертекстови документи 

23. Сърфиране в интернет. Търсене на информация 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- 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 интерпретира 

материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, 

получени върху писмената и практическата част.  
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Тракийската цивилизация. 

2. Древните българи. 

3. Славяните – един от нашите прадеди. 

4. Създаване на Аспарухова България. 

5. Възход на Българското ханство. 

6. Културата на езическа България. 

7. Покръстване на българите. 

8. Създаване и разпространение на славянската писменост. 

9. Могъщество на България при цар Симеон Велики. 

10. Залезът на Първото българско царство. 

11. Българските земи под византийска власт. 

12. Възстановяване на Българското царство. 

13. България – първа сила на Балканите. 

14. Българска култура през ХІІ – ХІV век. 

15. Падане на Средновековна България под османска власт. 

16. Тест – изходно равнище 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване на първия 

въпрос са:   

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. 

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

от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

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

отбелязана 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 - Задъ лжителна подготовка  

 

1. Възникване и развитие на науката география. 

2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания. 

3. Ориентиране в природата. 

4. Географска карта. 

5. Видове географски карти. 

6. Форми и размери на Земята.Географски глобус. 

7. Движения на Земята в пространството. 

8. Строеж на планетата Земя. 

9. Литосферата – скалната обвивка на Земята. 

10. Главни форми на релефа на Земята. 

11. Форми на земната повърхност. 

12. Световен океан. 

13. Води на сушата. 

14. Атмосферно налягане и движение на въздуха. 

15. Влажност на въздуха.Валежи. 

16. Време и климат. 

17. Климатични пояси и области. 

18. Педосферата – почвената обвивка на Земята. 

19. Биосферата – обвивката на живото. 

20. Природни зони I 

21. Природни зони II 

22. Природни зони III 

23. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва. 

24. Население на Земята. 

25. Религии, културни традиции и бит на населението. 

26. Възникване и развитие на селата и градовете. 

27. Хората по света – различни и еднакви. 

28. Съвременна политическа карта на света. 

29. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще. 

30. Световно стопанство. 

31. География на промишлеността. 

32. География на земеделието. 

33. География на транспорта, търговията и туризма. 

34. Богат свят – беден свят. 
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Нашите съседи планетите. 

2. Нашият естествен спътник – Луната. 

3. Обем на телата. 

4. Маса на телата. 

5. Градивни частици на веществата . 

6. Състояние на веществата. 

7. Свойства на веществата. 

8. Видове смеси. 

9. Разделяне на нееднородни смеси. 

10. Състав и свойства на въздуха. 

11. Водни разтвори. 

12. Клетката – основна градивна единица на организмите. 

13. Многообразие и групиране на организмите 

14. Бактерии. 

15. Хранене. Хранене на растенията. 

16. Дишане на животните. 

17. Устройство и функции на храносмилателната сиситема начовека. 

18. Устройство и функции на отделителната сиситема начовека. 

 

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 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 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 
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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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МУЗИКА 

             І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Българският национален химн. 

2. Духов оркестър. 

3. Духови инструменти. Дървени. Медни 

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

5. Ударни инструменти. Клавишни инструменти. 

6. Мелодия. 

7. Струнни инструменти. 

8. Музикални фори и жанрове. 

9. Календарни обреди. 

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

11. Изпълнение:  

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

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

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

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от 

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

                 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 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 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. 
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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. 

 

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

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО 

 

1.Първобитно изкуство 

2.Изкуство на Двуречието 

3.Изкуството на Древен Египет 

4.Изкуство на Древна Гърция 

5.Изкуство на Древен Рим 

 

Худ.практика 

1.Рисуване на природен пейзаж 

2.Рисуване на декоративно пано 

3.Фигурална композиция на тема „Спорт” 

4.Илюстрация по литературен текст 

5.Рисуване на фантазен образ 

6.Рисуване на интериор на тема „Моят дом” 

7.Създаване 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 

изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и 

индивидуалните творчески прояви на ученика. 

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически 

показатели).  
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дата:                                                                                                                                         

Трите имена: ....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме? 

    а: 20 минути 

    б: 30  минути 

    в: 25 минути 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален? 

    а: крило 

    б: разпределител 

    в: бег 

3. Играч може да задържа топката максимално в ръце: 

    а: две секунди 

    б: четири секунди 

    в: три секунди 

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала? 

    а: заслон 

    б: посрещане отгоре 

    в: седем метрово хвърляне 

5. Вратарска топка се отсъжда: 

    а: при топка в аут 

    б: при гол 

    в: при съдийска топка 
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Дисциплина: Футбол 

 

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече: 

    а: пасове 

    б: точки 

    в: голове 

7. На ъглите на игрището са поставени: 

    а: конуси 

    б: специални знамена 

    в: стойки 

 

8. Кой от изброените постове, не е футболен? 

    а: вътрешен халф 

    б: тежко крило 

    в: централен защитник 

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от: 

    а: вратарското поле 

    б: от центъра на игрището     

    в: извън вратарското поле 

10. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 6:0 

    б: 3-5-2 

    в: 3:2 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до: 

    а: 21 точки 

    б: 25 точки 

    в: 15 точки 

12. Игрището се разделя условно на: 

    а: шест зони 

    б: три зони 

    в: пет зони 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „ешелон” 

    б: „крило-крило” 

    в: „сръбски заслон” 

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато: 

    а: играч не се намира в зоната си 

    б: играча е в зоната си 

    в: играча е извън игралното поле 

 



Дисциплина: Баскетбол 

 

15. Баскетболната среща е разделена на: 

    а: четири части по 10 минути 

    б: три части по 12 минути 

    в: две части по 20 минути 

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с: 

    а: начален удар 

    б: странична топка 

    в: съдийска топка 

17. Кой от термините е баскетболен? 

    а: параван 

    б: заслон 

    в: стена 

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват: 

    а: от страничната линия 

    б: наказателната линия 

    в: от подкошието 

 

Дисциплина: Лака атлетика 

 

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала? 

    а: 400 метра 

    б: 300 метра 

    в: 200 метра 

20. Колко тежи гюлето при мъжете? 

    а: 7 килограма 

    б: 7 килограма и 260 грама 

    в: 6 килограма 

 

 

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с 

химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята 

отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води до нула точки. 

 

 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 

11-14 Добър 4 

15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 



Оценка от практически изпит: 

 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

 

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

г. 
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V I клас 
ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-ЗП/ЗИП 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 Български език 

1. Просто изречение. Строеж на простото изречение 

2. Видове прости изречения по състав 

3. Обособени части 

4. Вметнати думи и изрази 

5. Видове сложни съчинени изречения 

6. Думата като морфологично средство 

7. Части на речта. Местоимения. Притежателни местоимения 

8. Части на речта. Местоимения Форми на възвратните местоимения 

9.  Части на речта. Местоимения. Неопределителни местоимения 

10. Части на речта. Местоимения. Отрицателни местоимения 

11. Части на речта. Местоимения. Обобщителни местоимения 

12. Глаголът и неговите форми. Деятелен и страдателен залог на глагола 

13. Нелични глаголни форми. Причастия 

14. Деепричастието в изречението 

15. Прости и сложни глаголни форми  

16. Сложни глаголни времена. Минало неопределено време 

17. Сложни глаголни времена. Минало предварително време 

18. Сложни глаголни времена. Бъдеще време в миналото 

19. Речников състав на българския език. Речници 

20. Звукови промени в думата 

21. Диалогът и ситуацията на общуването 

22. Резюме на текст 

23. Съобщение. Обява 

 

ЛИТЕРАТУРА   

1. Човекът и фантазията. Елин Пелин – разказът  „ Косачи”. Сюжет, композиция, герои 
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2. Човекът и фантазията. Михаел Енде – романът „Приказка без край”. („Антикварната 

книжарница” - портрет на героя, реч на героя, ролята на въображението в човешкия 

живот) 

3. Оскар Уайлд - „Щастливият принц”. Светът на фантазията  

4. Йордан Йовков - разказът „Серафим”. Сюжет и герои  Художествен детайл. 

Добротворчеството и добрите хора 

5. Екзюпери - „Малкият принц”. Човекът и другите Отговорността за всичко, с което 

сме свързани 

6. Лафонтен и неговите басни. Човешките слабости Иносказание 

7. Христо Смирненски – стихотворението „Братчетата на Гаврош”. Образът на града. 

Бездомните деца – състояние, поведение 

8. Марк Твен - „Принцът и просякът”. Сюжет и герои 

9. Сбит преразказ на трета глава от романа „Принцът и просякът” 

10. Бранислав Нушич - „Автобиография”. „Чужди езици” – хуморът. Светът на 

възрастните и светът на детето 

11. Веселин Ханчев – стихотворението „Художник”. Изкуството като начин да 

променим света 

12. Андерсен – приказката „Славеят на китайския император”. Сюжет и герои. 

Свободата е най-голямата ценност 

13. Паисий Хилендарски - „История славянобългарска”. Творческа история, 

композиция. Ролята на историята в живота на човека 

14. Добри Чинтулов – стихотворения. Прослава на свободолюбието и народолюбието 

15. Любен Каравелов – стихотворението „Хубава си, моя горо”. Образът на родината – 

свиден за всеки човек 

16. Христо Ботев -  поемата „Хайдути”. Образите на майката и малкия Чавдар 

17. Иван Вазов – романът „Под игото”(„Радини вълнения” – време и място на 

действието, преживявания на героите) 

  

    ІІ.  Критерии за оценяване  

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически 

текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната 

образователна степен. 

Критерии за оценяване на преразказ - (общо 30 точки) 

 

№ Критерий Точки  

1. Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съотнетствие с 

развитието на действието 

5 

2.  Напълно се съобразява с дидактическата задача, като преценява 

кои епизоди да предаде сбито и кои подробно, за да запази 

смисловата и логическа взаимосвързаност както на художествения 

текст, така и на преразказа 

5 

3. Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка 4 

4. Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо 

основно глаголно време 

4 

5. Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; 

използва разнообразни синтактични конструкции 

7 

6. Владее синонимното богатство на езика и употребява стилово 3 



уместни думи и изрази 

7. Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните 

и малки букви, отделя думите; редактира четливо текста си при 

необходимост 

2 

 

Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки - 30 точки 

 

Точки Оценка 

28  -  30 6 

21 – 27 5 

14  - 20 4 

11  - 13 3 

0  - 10 2 

 

Критерии за оценяване на резюме (общо 10 точки) 

№ Критерий Точки  

1. Извлича информация от текста и да я обработва в съответствие с 

поставената задача 

2 

2.  Композира и структурира двой текст, като се съобразява с 

поставената задача 

2 

3. Владее и прилага книжовните норми(правописна, лексикална, 

граматична, пунктуационна) на съвременния български език 

5 

4. Подбира и съчетава езикови средства с оглед на стиловата 

уместност 

1 

 

Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки -10 точки 

Точки Оценка 

10 6 

8 - 9 5 

6 - 7 4 

4 -  5 3 

0  - 3 2 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Present Simple – adverbs of degree 

2. Adverbs of freguency 

3. Present Continuous (for the future) 

4. Past Simple 

5. Reflexive pronouns, guantifiers 

6. Defining relative clauses – who / which / where 

7. Past Continuous 

8. Echo guestions 

9. Complex sentence – when /while  

10. Present and Past obligation  

11. Dynamic and stative  verbs /used to  

12. “Going to” future – may / might  

13. “Will” future – predictions, offers…  

 

               ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

4. Съчинение  

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

оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии: 

1. Отговаряне на зададената тема  

2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

5. Пунктуациа  

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

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

отговаряне на въпроси  

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

 

МАТЕМАТИКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Степенуване. Свойства. 

2. Рационални числа. Действия с рационални числа. 

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

4. Призма - лице на повърхнина и обем. 

5. Пирамида - лице на повърхнина и обем. 

6. Цилиндър - лице на повърхнина и обем. 

7. Конус - лице на повърхнина и обем. 

8. Сфера и кълбо - лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо. 

9. Пропорции - свойства. 

10. Цели изрази - едночлен; действия с едночлени. 

11. Цели изрази - многочлен;  действия с многочлени. 

 

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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Утвърждавам: 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Операционна система и носители на информация 

2. Файлова система-размер и формат на файловете 

3. Основни операции с файлове и папки 

4. Групови операции с файлове 

5. Компютърна текстообработка 

6. Форматиране на абзац 

7. Вмъкване на изображения в текст 

8. Форматиране на страница 

9. Отпечатване на текстов документ 

10. Търсене и замяна. Получаване на помощ 

11. Графичен редактор Paint. Графични формати 

12. Сканиране и обработка на изображение 

13. Форматиране на клетки 

14. Аритметични изрази и формули 

15 Функции 

15. Оформяне на таблици 

16. Компютърни презентации- 

18 Графика в МS PowerPoint 

19. Анимиране на текста 

20. Преходи и времетраене 

21. Интернет. Електронна поща 

22. Използване на електронна поща 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 точки 
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 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 

интерпретира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, 

получени върху писмената и практическата част. 

 

1. Отговаряне на зададения обем 

2. Правилна употреба на лексиката 

3. Правилен словоред 

4. Пунктуация 

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

получени точки, а В- общ брой точки от теста. 
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Утвърждавам: 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Българите навлизат в новото време. 

2. Светът на Възрожденските българи. 

3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. 

4. Новото българско училище. 

5. Движение за независима българска църква. 

6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в. 

7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ). 

8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ). 

9. Априлското въстание (1876 ). 

10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България. 

11. Българският национален въпрос. 

12. Начало на Нова България. 

13. Съединението. 

14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ). 

15. България 1894 – 1901 г. 

16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 ) 

17. Политически живот ( 1918 – 1925 ). 

18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 ) 

19. Политическата система на комунизма. 

20. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г. 

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. Критериите за оценяване на първия 

въпрос са:   

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. 

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. 
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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 отклоняване 

от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

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

отбелязана 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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Утвърждавам: 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Африка – географско положение, големина и брегова линия 

2. Релеф на Африка. 

3. Климат на Африка. 

4. Природни зони на Африка. 

5. Население на Африка. 

6. Страни в Африка. 

7. Южна Америка – географско положение и брегови. 

8. Релеф на Южна Америка. 

9. Климат на Южна Америка. 

10. Природни зони на Южна Америка. 

11. Население на Южна Америка. 

12. Страни в Южна Америка. 

13. Северна Америка – географско положение и брегови. 

14. Релеф на Северна Америка. 

15. Климат на Северна Америка. 

16. Природни зони на Северна Америка 

17. Население на Северна Америка. 

 

 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 

изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от 

основните 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 

съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – 

преобладават 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 

съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста 
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констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни 

грешки.  

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.  
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Утвърждавам: 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

І. Изпитни теми 

 

1. Видове движения. 

2. Скорост. Проволинейно равномерно движение. 

3. Сили. 

4. Сили на триене. 

5. Лост и макара. 

6. Натиск и налягане. 

7. Плътност и плаване на телата. 

8. Електрически заряди – строеж на атома. 

9. Електрически ток и електрическа верига. 

10. Постоянни магнити. 

11.Градивни частици на веществата. 

12. Химичен елемент. Прости и сложни вещества. 

13. Физически свойства на веществата. 

14. Условия за протичане на химическите реакции. 

15. Химични свойства на веществата. 

16. Основни видове химични реакции. 

17. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система. 

18. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система. 

19. Размножаване на животните. 

20. Размножаване на растенията. 

21. Кръвоносна система. Кръвообращение. 

22. Нервна система.Опорно-двигателна система 

 

 

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 логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и 

правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен 

задълбочено. 
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 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 отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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Утвърждавам: 

 

МУЗИКА 

І. Изпитни теми 

1. Панчо Владигеров. 

2. Веселин Стоянов 

3. Филип Кутев. 

4. Средна Северна България. 

5. Добруджа. 

6. Шоплук. 

7. Български народни танци. 

8. Съвременни танци. 

9. Старинни европейски танци. 

10. Салонни танци. 

11. Изпълнение: 

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

b. изпей темите от пет творби; 

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

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от 

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

                 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 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 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 
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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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Утвърждавам: 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

1.Изкуство на Византия 

2.Романско и готическо изкуство 

3.Изкуство на средновековна Русия 

4.Изкуството на България през Средновековието 

 

Худ.практика 

1.Рисуване на архитектурен пейзаж 

2.Проект за поздравителна картичка 

3.Фигурална композиция на фантастична тема 

4.Декоративен проект за десен на плат 

5.Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен” 

6.Проект за костюм на кукер 

7.Проект за плакат на цирк 

8.Създаване на проект за театрален костюм 

 

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 

изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и 

индивидуалните творчески прояви на ученика. 

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически 

показатели).  
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 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Дата 

Трите имена: ....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме? 

    а: 20 минути 

    б: 30  минути 

    в: 25 минути 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален? 

    а: крило 

    б: разпределител 

    в: бег 

3. Играч може да задържа топката максимално в ръце: 

    а: две секунди 

    б: четири секунди 

    в: три секунди 

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала? 

    а: заслон 

    б: посрещане отгоре 

    в: седем метрово хвърляне 
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5. Вратарска топка се отсъжда: 

    а: при топка в аут 

    б: при гол 

    в: при съдийска топка 

 

Дисциплина: Футбол 

 

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече: 

    а: пасове 

    б: точки 

    в: голове 

7. На ъглите на игрището са поставени: 

    а: конуси 

    б: специални знамена 

    в: стойки 

 

8. Кой от изброените постове, не е футболен? 

    а: вътрешен халф 

    б: тежко крило 

    в: централен защитник 

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от: 

    а: вратарското поле 

    б: от центъра на игрището     

    в: извън вратарското поле 

10. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 6:0 

    б: 3-5-2 

    в: 3:2 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до: 

    а: 21 точки 

    б: 25 точки 

    в: 15 точки 

12. Игрището се разделя условно на: 

    а: шест зони 

    б: три зони 

    в: пет зони 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „ешелон” 

    б: „крило-крило” 

    в: „сръбски заслон” 

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато: 



    а: играч не се намира в зоната си 

    б: играча е в зоната си 

    в: играча е извън игралното поле 

 

Дисциплина: Баскетбол 

 

15. Баскетболната среща е разделена на: 

    а: четири части по 10 минути 

    б: три части по 12 минути 

    в: две части по 20 минути 

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с: 

    а: начален удар 

    б: странична топка 

    в: съдийска топка 

17. Кой от термините е баскетболен? 

    а: параван 

    б: заслон 

    в: стена 

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват: 

    а: от страничната линия 

    б: наказателната линия 

    в: от подкошието 

 

Дисциплина: Лака атлетика 

 

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала? 

    а: 400 метра 

    б: 300 метра 

    в: 200 метра 

20. Колко тежи гюлето при мъжете? 

    а: 7 килограма 

    б: 7 килограма и 260 грама 

    в: 6 килограма 

 

 

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с 

химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята 

отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води до нула точки. 

 

 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 



11-14 Добър 4 

15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 

Оценка от практически изпит: 

 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

 

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

г. 
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VII клас 
ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-ЗП/ЗИП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Български език 

1. Текстът в медийното общуване 

2. Медийните жанрове 

3. Художествен текст. Образността – особеност на художествения текст 

4. Сложно изречение. Видове сложни изречения 

5. Сложно съставно с подчинено определително 

6. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение 

7. Сложно съставно с подчинено подложно изречение 

8. Сложно смесено изречение.Състав на сложното смесено изречение 

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Пряка реч 

10. Непряка реч. Цитиране  

11. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение на думата 

12. Фразеологични словосъчетания.Произход и употреба на фразеологичните 

словосъчетания 

13. Вид на глагола  

14. Наклонение на глагола 

15. Езикът като система 
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16. Анотацията и отзивът като жанрове 

 

Литература 

1. Христо Ботев – жизнен и творчески път 

2. Образът на лирическия герой от “На прощаване в 1868 година” от Христо Ботев 

3. Иван Вазов – жизнен и творчески път 

4. Повестта “Немили-недраги” от Иван Вазов – творческа история, сюжет, композиция 

5. Светът на Вазовите хъшове според Първа и втора глава на повестта “Немили-

недраги”Героите в негероически момент 

6. “Една българка” – творческа история, сюжет, композиция. 

Срещата на обикновения човек с историята 

7. “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов -изображение на българския героизъм 

8. Алеко Константинов – жизнен и творчески път  

9. “До Чикаго и назад” – творческа история. Пътепис 

10. “Бай Ганьо” – безсмъртната творба на Алеко Константинов 

11. Пенчо Славейков - жизнен и творчески път  

12. “Неразделни” от Пенчо Славейков – балада за любовта 

13. Пейо Яворов – жизнен път и творческа биография 

14. Елегията “Заточеници” от П. Яворов – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина 

15. Елин Пелин – живот и творчество 

16. “По жътва” от Елин Пелин – трудът, любовта и смъртта в българското село 

17. Йордан Йовков – жизнен път и творчество 

18. “По жицата” от Йордан Йовков – разказ за страданието, съпричастието и надеждата 

 

ІІ. Критерии за оценяване  

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически 

текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната 

образователна степен. 

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение 

(общо 30 точки) 

Оценяването включва: 

1. Литературни компетентности 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст 

3. Езикови компетентности  

 

№ Критерий Точки  

1. Литературни компетентности 10 

1.1. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се 

ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности   

2 

1.2. Осъзнава актуалността на разработвания проблем    2 

1.3. . Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в 

социокултурния контекст на епохата   

4 

1.4. Осмисля темата и подчинява разработката  на нея   2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст  12 



2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 

2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово 

обвързана с темата аргументация   

4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения   2 

2.4. Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената 

творба 

1 

2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 

3.1. Владее и прилага правописната норма 2 

3.2. Владее и прилага лексикалната норма  2 

3.3. Владее и прилага граматичната норма 2 

3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2 

 

Критерии за оценяване  

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически 

текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната 

образователна степен. 

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение 

(общо 30 точки) 

Оценяването включва: 

4. Литературни компетентности 

5. Компетентности за създаване на аргументативен текст 

6. Езикови компетентности  

 

№ Критерии Точки  

1. Литературни компетентности 10 

1.1. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се 

ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности   

2 

1.2. Осъзнава актуалността на разработвания проблем    2 

1.3. . Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в 

социокултурния контекст на епохата   

4 

1.4. Осмисля темата и подчинява разработката  на нея   2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст  12 

2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 

2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово 

обвързана с темата аргументация   

4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения   2 

2.4. Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената 

творба 

1 

2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 

3.1. Владее и прилага правописната норма 2 

3.2. Владее и прилага лексикалната норма  2 



3.3. Владее и прилага граматичната норма 2 

3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2 

 

 

Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки 

30 точки 

 

Точки Оценка 

28  -  30 6 

21 – 27 5 

14  - 20 4 

11  - 13 3 

0  - 10 2 
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 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Present Sipmle, Present Continuous 

2. Future tenses 

3. Phrasal verbs 

4. Linking words 

5. Adverbs of frequency 

6. Stative verbs            

7. Describing people’s appearance/ character 

8. Writing (an article about a favourite person) 

9. Past Simple 

10. Infinitive or –ing form 

11. Adverbial clause 

12. Hobbies and Character 

13. Jobs and Extreme sports 

14. Writing (a biographies/ autobiographies 

15. Past Simple vs Past Continuous 

16. Passive 

17.  Phrasal verbs (go)  

18. Mass media ( TV and radio), Arts 

19. Giving/ Reacting to news 

20. Writing (a news article) 

21.  Present Perfect 

22. Question tags 

23. Phrasal verbs (make ) 

24. Present Perfect vs    Past Simple    

25. The environment and pollution, Animals and habitats 

26. Offering/ accepting/ refusing help 

27. Writing ( for and against essays) 

28. Countable/ Uncountable nouns 
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29. Comparatives/ Superlatives 

30. Phrasal verbs (take) 

31. Food and drinks 

32. Complaining and Apologizing 

33. Writing (an informal email) 

34. Modal verbs 

35. Reflexive pronouns 

36. Phrasal verbs (do) 

37. Aches and pains/ health and hygiene 

38. Asking for/Giving/ Refusing Permission 

39. Writing( an informal letter of advice) 

40. A/ An – The – Zero article 

41. Phrasal verbs ( come ) 

42. Holiday activities 

43. Buying a train/ bus ticket 

44. Writing ( a story) 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

5. Слушане с разбиране 

6. Четене с разбиране 

7. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

8. Съчинение  

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

оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии: 

6. Отговаряне на зададената тема  

7. Отговаряне на зададения обем 

8. Правилна употреба на лексиката 

9. Правилен словоред 

10. Пунктуациа  

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

получени точки, а В общт брой точки от теста.  

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

отговаряне на въпроси  
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МАТЕМАТИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Формули за съкратено умножение. 

2. Разлагане на многочлени на множители. 

3. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави. 

4. Ъгли получени при пресичането на две прави с трета. 

5. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. 

6. Външен ъгъл на триъгълник. 

7. Уравнение с едно неизвестно. 

8. Уравнения свеждащи се до линейни. 

9. Еднакви триъгълници – признаци. 

10.  Равнобедрен триъгълник – свойства. 

11.  Симетрала на отсечка. 

12.  Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° - свойства. 

13.  Линейно неравенство с едно неизвестно. 

14.  Неравенства свеждащи се до линейни. 

15.  Успоредник – свойства. 

16.   Правоъгълник. 

17. Ромб. 

18. Квадрат. Трапец. Равнобедрен трапец.  

 

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. Описание и технически параметри на компютърната система. 

2. Технически параметри на компютъра. 

3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система. 

4. Компютърни вируси. Антивирусна защита. 

5. Електронни таблици. Форматиране на електронни таблици. 

6. Логическа функция и оператори. Сортиране на данни. 

7. Проектиране на електронни таблици. 

8. Диаграми в електронна таблица. 

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

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

документи. 

11. Вмъкване на нетекстови данни в текстов документ. 

12. Създаване на таблици в текстообработваща програма. 

13. Форматиране на таблици в текстообработваща програма. 

14. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд 

15. Вмъкване на обекти в презентация. 

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

17. История на Интернет. 

18. Комуникация в реално време. 

19. Чат. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 точки 

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

 

 2.Точност на изложението 

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

подчинено на зададената тема.     до 15 точки 

 

3.Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира материята       до 10 точки 

 

 

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 40 

Добър 4 От 41 до 48 

Мн. Добър 5 От 49 до 56 

Отличен 6 От 57 до 60 

                                   

 

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

върху писмената и практическата част. 
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      ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

       І.ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Древен Египет. 

2. Първите държави в Месопотамия. 

3. Империите на Древния Изток. 

4. История и религия на Древните евреи. 

5. Античният свят и Троянската война. 

6. Античният полис и неговите граждани. 

7. Атина и Спарта през 6 – 5 век пр. Христа. 

8. Гръко-персийски войни. 

9. Империята на Александър Македонски. 

10. Древна Тракия. 

11. Древен Рим. 

12. Римската република. 

13. Ранна Римска империя. 

14. Късна Римска империя. 

15. Раждането на Християнството. 

16. 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. Критериите за оценяване на 

първия въпрос са:   

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. 

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 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

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

отбелязана 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 ЗП  7 клас 

 

1. Азия – географско положение. 

2. Релеф на Азия 

3. Полезни изкопаеми на Азия. 

4. Климат на Азия. 

5. Води на Азия. 

6. Природни зони на Азия.. 

7. Население и религии на Азия. 

8. Политическа карта на Азия. 

9. Стопанска карта на Азия. 

10. Индийски океан. 

11. Австралия и Океания. Географско положение. 

12. Релеф и полезни изкопаеми. 

13. Климат и води. 

14. Природни зони. 

15. Население. 

16. Австралийският съюз. 

17. Тихи океан. 

18. Океания – географско положение. 

19. Антарктида. Географско положение. 

20. Релеф и полезни изкопаеми. 

21. Климат, води, растителност, животни. 

 

   

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

изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от 

основните 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 

съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – 

преобладават 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 

съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста 

констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни 

грешки.  

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.  
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Бактерии. Цианобактерии 

2. Тип Кореноножки 

3. Тип Камщичести  

4. Тип Ресничести 

5. Колониални едноклетъчни организми 

6. Обща характеристика на растенията 

7. Талусни растения. Водорасли. 

8. Растителни тъкани .Видове 

9. Растителни органи.Вегетативни органи. 

10. Размножителни органи при растенията 

11. Видоизменени растителни органи 

12. Кормусни растения. Отдел Мъхове 

13. Отдел Папратови 

14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосемени 

15. Подотдел Покритосеменнирастения 

16. Семе и плод 

17. Обща характеристика на гъбите 

18. Обща характеристика на животните 

19. Тип Мешести 

20. Тип Плоски червеи 

21. Тип Кръгли червеи 

22. Тип Прешленести червеи 

23. Тип Членестоноги 

24. Клас Ракообразни 

25. Клас Паякообразни 

26. Клас Насекоми 

27. Тип Мекотели 

28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни 

mailto:ou_kravoder@abv.bg


29. Взаимоотношения между организмите в природата. 

30. Паразитни едноклетъчни организми. 

31. Паразитни гъби 

32. Безгръбначни животни паразити 

33. Паразитни растения и растения хищници 

34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България 

35. Роля на  човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в 

България. 

 

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

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Електрично напрежение 

2. Закон на Ом 

3. Източници на електрично напрежение 

4. Последователно свързване на консуматори 

5. Успоредно свързване на консуматори 

6. Закон на Джау- Ленц 

7. Мощност на електричния ток 

8. Електромотор 

9. Светлина 

10.  Отражение и пречупване на светлината 

11.  Спектър на светлината 

12.  Плоско огледало 

13.  Сферични огледала 

14.  Лещи 

15.  Око 

16.  Трептения 

17.  Звук 

18.  Звук и слух 

19.  Слънчева система 

20.  Галактики 

 

 

ІІ.  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 

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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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 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 

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

ПОДГОТОВКА   

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса. 

2.Вещества и свойствата им.Химични реакции. 

3.Химични знаци. 

4.Химични формули. 

5.Валентност. 

6.Съставяне на химични формули.Наименования на веществата. 

7.Химични уравнения. 

8.Натрий. 

9.Натриева основа. 

10.Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи. 

11.Химични съединения на алкалните елементи. 

12.Хлор. 

13.Хлороводород.Солна киселина. 

14.Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи. 

15.Химични съединения на халогенните елементи. 

16.Периодичен закон и периодична система. 

17.Закономерности в периодичната система. 

18.Топлинни ефекти при химичните реакции. 

19.Скорост на химичните реакции. 

 

ІІ. 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. 
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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 явления 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 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 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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МУЗИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Музиката в древните култури. 

2. Средновековие. 

3. Ренесанс. Възраждането в България. 

4. Барок. 

5. Европейски класицизъм. 

6. Музикална Европа през 19 век. 

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

8. Афро-американската музика – 20 век. 

9. Опера. 

10. Оперета. 

11. Балет. 

12. Мюзикъл. 

13. Стил. 

14. Инструментални жанрове. Сонатна форма. 

15. Рокендрол. 

16. Сериозната и популярната музика в 20 век. 

17. Медии и технологии. 

18. Музиката в съвременната глобализация. 

19. Изпълнение:  

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

Симфония №40; романтична творба; 

- предпочитана песен от училищния репертоар; 

друга песен  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от 

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

                 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 логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и 
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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 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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Утвърждавам: 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

1.Изкуство на ренесанса в Италия 

2.Ренесанса в страните от северна Европа 

3.Изкуство на Българското възраждане 

 

Худ.практика 

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка) 

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове) 

3.Рисуване на природен пейзаж 

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар” 

5.Проект на нефигурално декоративно пано 

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита 

7.Проект за витраж 

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи 

 

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 

изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и 

индивидуалните творчески прояви на ученика. 

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически 

показатели).  
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Утвържда 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дата:                                                                                                                                         

Трите имена: ....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. Времетраенето на хандбалната среща е: 

    а: 2 по 15 минути 

    б: 2 по 25 минути 

    в: 2 по 30 минути 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален? 

    а: вратар 

    б: пивот 

    в: либеро 

3. Във вратарското поле, могат да се намират следните играчи: 

    а: вратар 

    б: вратар и защитник 

    в: целият отбор 

4. Кое отиграване от изброените, не се отнася за хандбала? 

    а: дрибъл 

    б: посрещане отдолу 

    в: удар с отскок на височина 

5. При отбелязване на гол, съдията свири: 
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    а: един път 

    б: два пъти 

    в: три пъти 

 

Дисциплина: Футбол 

 

6. Формата на топката е: 

    а: сферична 

    б: кубична 

    в: елипсовидна 

7. Съдиите в футбола са: 

    а: двама 

    б: един главен и двама помощника 

    в: един главен и един помощник 

 

8. Кой от изброените постове не е футболен? 

    а: ляво крило 

    б: блокировач 

    в: вратар 

9. При дузпа вратарят има право: 

    а: да бъде пред голлинията 

    б: да се движи по голлинията     

    в: да излиза напред 

10. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 6:0 

    б: 4:4:2 

    в: 5+1 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

11. Във волейбола мача се печели от отбор достигнал до спечелването на: 

    а: три точки 

    б: три гейма 

    в: три гола 

12. Мрежата при женския волейбол е на височина: 

    а: 224 см. 

    б: 197 см. 

    в: 246 см. 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: възел (пайп) 

    б: катеначо 

    в: “Вебер” 

14. Кой от следните играчи, не може да бъде капитан? 

    а: посрещач 



    б: либеро 

    в: блокировач 

 

Дисциплина: Баскетбол 

 

15. Вкарването на топката в игра трябва да стане до: 

    а: пет секунди 

    б: шест секунди 

    в: седем секунди 

16. Колко начертани окръжности има  в баскетболното игрище? 

    а: една 

    б: три 

    в: четири 

17. Кой от термините е баскетболен? 

    а: параван 

    б: пивотиране 

    в: стена 

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват: 

    а: един наказателен удар 

    б: два наказателни удара 

    в: три наказателни удара 

 

Дисциплина: Лака атлетика 

 

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта на открито? 

    а: 200 метра 

    б: 300 метра 

    в: 400 метра 

20. Колко тежи гюлето при жените? 

    а: три килограма 

    б: четири килограма 

    в: два килограма 

 

 

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с 

химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята 

отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води до нула точки. 

 

 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 

11-14 Добър 4 



15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 

Оценка от практически изпит: 

 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

 

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

г. 
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Утвърждавам: 

 

VIII клас 
ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

     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 

изречение 

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

3.  Димчо Дебелянов – жизнен път и творческа биография 

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

5.  Христо Смирненски – жизнен път и творческа биография  

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

7.  Светослав Минков – жизнен път и творческа биография 

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

празните 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 

любовта 

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 

мисията 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 

знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за 

хуманитарния 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 

аргументацията, 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 

социокултурни, 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 

стилови грешки. 

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

формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови 

норми на книжовния български език. 

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

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

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

култура. 
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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;  
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                     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 

интерпретира материята       до 10 точки 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

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

християнски 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 

ромеи”. „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 

последните години на двубой с Византия.  

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

Обликът на градовете. Политическо и социално устройство. 

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

общество. Университетските общности. 

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

кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока. 

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

съсловна монархия. 

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

Великата харта на свободите. 
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16. Българското царство при  Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското 

царство. 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 

хегемония в България. 

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

Александър. 

20. Османското  завоевание  на  Балканите. Първи османски успехи на Балканите. 

Завладяването 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 

оценяване на първия въпрос са:   

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. 

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 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

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

отбелязана 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 

изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от 

основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много 

широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки. 
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Оценка  ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – 

преобладават 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 

съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста 

констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни 

грешки.  

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.  
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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 

водоемите,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 

Земята. 

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. 
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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. 

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 

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 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 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 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 

 

ФИЗИКА  И  АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 

 

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. 
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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 явления 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 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 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 
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 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. 
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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 явления 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 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 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

 

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 – 

ренесанс; 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 

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

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

преобладават констатации 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 отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

 

 

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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Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” 

с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца 

e-mail: ou_kravoder@abv.bg   тел. 09181 22 05 

Утвърждавам: 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

ПРИМЕРЕН  ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дата:                                                                                                                                         

Трите имена: ....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. От колко метра се изпълнява наказателния удар (дузпа) в хандбала? 

    а: шест метра 

    б: седем метра 

    в: девет метра 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален: 

    а: гард 

    б: халф 

    в: вратар 

3. Времетраенето на „тим-тайм аута” е: 

    а: една минута 
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    б: две минути 

    в: тридесет секунди 

4. Кое от следните отигравания, не се отнася за хандбала? 

    а: удар с отскок на дължина 

    б: стрелба от зоната за три точки 

    в: удар с приземяване 

5. При странично хвърляне, състезателят е длъжен: 

    а: да настъпи страничната линия с един крак 

    б: да изпълни извън игрището 

    в: да бъде в игрището 

 

Дисциплина: Футбол 

 

6. След равенство и продължения в футбола се бият: 

    а: тъчове 

    б: дузпи 

    в: корнери 

7. Страничните съдии държат в ръцете си: 

    а: свирка 

    б: специални флагове 

    в: палка 

 

 

8. Кой от изброените постове, не е футболен: 

    а: офанзивен халф 

    б: централен нападател 

    в: куотърбег 

9. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 1:5 

    б: 4-3-3     

    в: 2:1:2 

10. „Фаул” е футболен термин който се изпълнява с: 

    а: отскок 

    б: ръце 

    в: крака 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

11. Петият гейм продължава до: 

    а: 15 или повече точки 

    б: 11 точки 

    в: 13 точки 

12. Отборът се състои от 14 играчи.Колко имат право да са на игралното поле? 

    а: седем играча 



    б: пет играча 

    в: шест играча 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „Вебер” 

    б: „обратен кръст” 

    в: „Лебедев” 

14. Ако резултатата във втория гейм е 24:24 играта продължава до получаване на 

приемущество от: 

    а: една точка 

    б: две точки 

    в: три точки 

 

Дисциплина: Баскетбол 

 

15. Времето за изнасяне на топката от собственото поле е: 

    а: 20 секунди 

    б: 8 секунди 

    в: 24 секунди 

16. Попадение в коша реализирано със стрелба от наказателната линия се отчита с: 

    а: една точка 

    б: две точки 

    в: три точки 

17. Кой от изброените постове е баскетболен? 

    а: посрещач 

    б: пойнт-гард 

    в: централен блокировач 

18. Основният вид подаване в баскетбола е: 

    а: с две ръце над глава 

    б: с една ръка над рамо 

    в: от гърди 

 

Дисциплина: Лака атлетика 

 

19. Кой от изброените скокове е на височина? 

    а: „Фосбъри” 

    б: троен скок 

    в: начин „свит” 

20. Колко тежи копието при мъжете? 

    а: един килограм 

    б: осемстотин грама 

    в: шестотин грама 

 

 



Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с 

химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята 

отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води до нула точки. 

 

 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 

11-14 Добър 4 

15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 

Оценка от практически изпит: 

 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

 

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

г. 

 

 

 

 

 

 


