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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 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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) 

 

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 

 

Окончателната оценка се формулира на база на  формулата 3Х 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. 

 

     

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 
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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 

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. 

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

теста. 

Крайната оценка е средноаритметична на двете. 

 

      ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА  

 

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. 

 

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 . 
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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 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. 

 

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. 
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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. 

 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО 

 

1.Първобитно изкуство 

2.Изкуство на Двуречието 

3.Изкуството на Древен Египет 

4.Изкуство на Древна Гърция 

5.Изкуство на Древен Рим 
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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).  

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 

 

1. ПРОЕКТИРАНЕ  В  ДОМА. Основни характеристики и описание на 

съвременен дом. Проект. Необходими пособия и материали за чертане. 

Стандартни видове линии. Правила за безопасна работа и организация на 

работното място. 

2. Запознаване с техническата рисунка, скица, чертеж. Оформяне на 

чертожен лист с формат А4 по БДС (надпис, поле и рамка). Геометрични 

построения с прилагане на видовете линии. 

3. Графично изобразяване на несложен детайл в три изгледа. Изработване 

на скица на несложен детай в два изгледа 

4. Идейни скица и чертеж. Изработване на чертеж – избор на мащаб. 

Начертаване на чертеж по скица във формат А4 

5. Енергия, контрол на използването и. Понятия за електрическа верига. 

Източници и консуматори на електически ток 

6. Електрическа верига - елементи, означения и режими 

7. Видове вериги. Използване и управление на електрически консуматори. 

Работа с техническа и технологична докоментация 

8. Елементи на различни инсталации. Моделиране на прости автоматични 

устойства. Основни елементи 

9. Последователно и успоредно свързване на консуматори. Приложение в 

бита и производството 

10. Работа с текстилни материали. Учебната работилница по текстил. 

Организация на работното място 

11. Текстилни материали. Характеристика на текстилните материали 
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12. Основни инструменти при обработка на текстилни материали 

13. Очертаване и разкрояване на текстилни материали 

14. Видове бодове и начини за изработване  

15. Природата у дома.  Състав и видове обработки на почвата. Подготовка 

на семената и разсада за засаждане 

16. Торене. Видове торове и начин на торене 

17. Напояване на растенията. Начини на напояване. Участие в напояване и 

растително защитни мероприятия. 

18. Видове домашни животни, отглеждане. Подготовка на храните – 

хигиенни изисквания. Безопасност на труда. 

19. Обработване на метал. Учебна работилница по металообработване 

20. Материали и свойствата им 

21. Изследване на свойствате на материалите 

22. Контролно измервателни инструменти 

23. Основни инструменти при работа с метални материали. Работа с тях и 

съхранение 

24. Избор на изделие и анализ на конструкцията му. Технология за 

изработка 

25. Очертаване рязане и изправяне 

26. Пилене, огъване, центрованe. ПРОБИВАНЕ 

27. Обработка на дървесината. Учебна работилница 

28. Строеж на дървесината 

29. Технологични свойства. 

30. Основни инструменти за обработка на дървесината 

31. Основни дървесни материали. Приложение и съхранение 

32. Избор на изделие и анализ на конструкцията му. Технология за 

изработка 

33. Измерване очертаване и разкрояване  

34. Пилене и пробиване 

35. Съединения с винтове и гвоздеи 

36. Съединение чрез слепване 

37. Шлифоване 

38. Занаяти и съвременност. Занаятите в миналото и днес 

39. Съвременни занаяти и профисии 

40. Домашна икономика 

 

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А 

1. НИКОЛОВА, Т  И  ДР.ДОМАШНА  ТЕХНИКА  И  ИКОНОМИКА. 

УЧЕБНИК  ЗА  ПЕТИ  КЛАС.  ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ  И  ТЕХНИКА”. 

ВАРНА, 2006        

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

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

    а: 21 точки 
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    б: 25 точки 

    в: 15 точки 

2. Игрището се разделя условно на: 

    а: шест зони 

    б: три зони 

    в: пет зони 

3. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „ешелон” 

    б: „крило-крило” 

    в: „сръбски заслон” 

4. 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 

5. Баскетболната среща е разделена на: 

    а: четири части по 10 минути 

    б: три части по 12 минути 

    в: две части по 20 минути 

6. Всяка четвъртина в баскетбола започва с: 

    а: начален удар 

    б: странична топка 

    в: съдийска топка 

7. Кой от термините е баскетболен? 

    а: параван 

    б: заслон 

    в: стена 

8. 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 

9. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала? 

    а: 400 метра 

    б: 300 метра 

    в: 200 метра 

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 
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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. 


