
ІХ клас 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ      

                Български език 

1. Текстът и социокултурният контекст 
2. Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста 

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

норми в различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови 

средства 

4. Композиционна свързаност на текста  
5. Стилово единство на текста 

6. Текстът в публичното общуване 

7. Произносителният стил в публичното изказване 

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

жанра на статията 
9. Специфика на жанра на есето и композиране на съчинение есе по 

хуманитарен проблем върху литературна творба 

10. Създаване на аргументативен текст 
11. Правописна и пунктуационна езикова норма 

 

Литература 

1. Старогръцка митология. Основни митологични цикли 

2. Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни 

родове 

3. Омир. Омиров епос. „Илиада” 

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

Двадесет и четвърта песен  

5. Софокъл. „Едип цар” 

6. Софокъл. „Антигона” 

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

8. Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия 

9. Старобългарска литература. Житието като жанр 

10. Пространното житие на св. Кирил 

11. Учениците на Кирил и Методий 

12. „Проглас към евангелието” 

13. Константин Преславски. „Азбучна молитва” 

14. Черноризец Храбър. „За буквите” 

15. Презвитер Козма. „Беседа против богомилите” 

16. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките” 

 

 

II.Критерии за оценяване: 
      Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени 

следните 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. 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

 

I. ГРАМАТИКА:   

    1. Съществително име – бройни, небройни, множествено число 

    2. Прилагателно име – степени за сравнение 

    3. Наречия. Видове. 

    4. Глагол: видове; глаголни времена – simple, continuous, perfect 

 Сегашно, минало.Бъдеще просто.  

    5. Видове словоред 

    6. Пряка и непряка реч 

    7.  Условни изречения от първи тип. 

  

II. ЛЕКСИКА 



1. Дом. Стаи и обзавеждане 

2. Училище. Класна стая, учебни часове. 

3. Градът – улици, упътване за движение, основни  понятия. 

4. Пазаруване 

5. Музика 
6. Спорт 
7. Транспорт, транспортни средства 

8. Почивка и ваканции 

 

     

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на 

сериозни грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър:  Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб:  Невъзможност за изразяване на англ. Език, неспазване на граматичните 

правила 

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Рационална дроб. 

2. Рационални уравнения. 

3. Квадратно уравнение. Формули на Виет. 
4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 

5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази. 

6. Ирационални уравнения. 

7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. 
8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници. 

9. Правоъгълен триъгълник. 

10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 

11. Питагорова теорема. 

12. Решаване на трапец.  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 



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

брой точки:  

За оценка: Среден – 4 точки;  

              Добър – 8 точки; 

              Много добър – 12 точки; 

              Отличен – 16 точки. 

 

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

 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Информация 

2. Информационни дейности и процеси 

3. Бройни системи  

4. Алгоритми 

5. Свойства на алгоритмите 

6. Видове алгоритми 

7. Синтаксис и семантика на ЕП 

8. Типове данни 

9. Линейни алгоритми 

10. Вземане на решения.Разклонени алгоритми. 

11. Повтарящи се действия .Приложения 

12. Масиви 

13. Алгоритми за търсене и броене 

14. Работа с текстове 

15. Структурни типове данни с разнотипни елементи 

16. Обработка и съхраняване на данни 

17. Основни етапи при решаване на задачи с компютър 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

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

2. Мерни единици. Защита на файл 

3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули 

4. Циркулярни писма 
5. Създаване  на рекламна брошура 
6. Създаване  на    чертежи  в Word 



7. Използване  на  готови  геометрични  обекти  и графични шаблони. 

Специални символи 

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

9. Създаване и анализиране на диаграми 

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

на данни 

11. Задаване на условие за валидност на данни 

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

13. Използване  на  основни  вградени  функции  за търсене в ЕТ 

14. Филтриране  на  данни  по комплексни критерии 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗИП 

 

       І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни 

2. Памет 
3. BIOS 

4. Периферни устройства 
5. Инсталиране на потребителски софтуер. 

6. Специализирани  средства  в текстообработката 
7. Свързване и вграждане на обекти 

8. Обмен с други приложения 
9. Вмъкване на чертежи в текстов документ. Използване на  специални символи 

10. Обмен на данни между графични обекти от различни файлове. 
11. Отпечатване на графично изображение 
12. Свързване на обекти в ЕТ. Форматиране на таблици 

13. Операции с данни в ЕТ 

14. Подготвяне на документ за представяне пред публика 

15. Техническо оформление на: 

a. Бюлетин 

b. Маркетингов план 

c. Портфолио за професионално ориентиране 

d. Разумно пазаруване 

 

 

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. 
 

 

  ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯ   

 

      І. ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите. 
2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. 

Структурата на новата икономика. Градовете – двигатели на прогреса. 

3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. 

Контрареформацията. 

4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във 

Франция. Мирът. 
5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на 

българите. 

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

революция.  

7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на 
„краля слънце”.Френското столетие. 

8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор. 

9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.  

10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната 

за независимостта. Новата държава.  



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

12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на 
консулата. Рухването на френската империя. Виенският конгрес. 

13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. 

Новата социална структура. 

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

Хилендарски. Българското училище и новото време. 

15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за 
църковнонационална автономия. 

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

Епохата на танзимата. 
17.  Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително 

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

18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. 
Санстефански мир и Берлински конгрес. 

19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г. 
20.  Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.  

21.  Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският 
империализъм. Френската колониална империя. Последици от 
колонизацията. 

22.  Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. 

Европейският триумф. 

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

века. 

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

самостоятелно политическо развитие. В голямата игра на европейска 

политика. 
25.  Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на 

силите. Надпреварата. Две войни и техните дипломатически последици.  

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

1915, 1916, годината на „истината” – 1917, изходът – 1918/  

27. Тест – изходно ниво. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, 

който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. 
Критериите за 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. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Психологически школи и концепции. 

2. Науката логика 
3. Етапи в развитието на личността 

4. Любов и сексуалност 
5. Приятелство и общуване 

6. Хипноза и медитация 

7. Взаимоотношения и нагласи 

8. Семейство и училище 

9. Душевността на зрялата личност 
10. Морално развитие и личностни различия 

11. Умението да общуваме 

12. В прегръдката на наркотиците 
13. Преживявания близки до смъртта (ПБС) 

14. Същност на религиозните секти 

15. Памет – необятност и ограничения 

16. Усещане, възприятие, мислене 

17. Рационално и интуитивно мислене 

18. Понятия и съждения 

19. Умозаключения и логически закони 

20. Формулиране на теза 

21. Аргументиране на теза 



 

ІІ. Критерии за оценяване: 
Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

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

изложени в 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. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Геосферен строеж на Земята 

2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята 

3. Природни зони но Земята 

4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята 
5. Поземлени, биологични и водни ресурси 

6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични 

7. Природни рискове 

8. Население на света 

9. Структора на населението 

10. Демографски проблем и демографска политика 

11. География на селищата. Урбанизация 

12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на 

света 

13. Световно стопанство 

14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност 
15. Първичен сектор. Земеделие 
16. Вторичен сектор. Енергетика. 

17. Металургия и машиностроене 

18. Химическа промишленост 
19. Лека и хранително-вкусова промишленост 



20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм 

21. Световни и регионални международни организации 

22. Германия 

23. Франция 

24. Великобритания 

25. Русия 

26. Япония 

27. Китай 

28. Съединени Американски Щати 

29. Бразилия 

30. Австралийски съюз 
31. Южноафриканска република 

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Среда на живот и екологични фактори 

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

3. Популация и вид 

4. Структура на популацията 

5. Биоценоза –същност и подразделения 

6. Морфологична структура на биоценозата 

7. Функционална структура на биоценозата 

8. Биотични взаимоотношения в биоценозата 

9. Характеристика на екосистемите 
10. Основни типове екосистеми  

11. Кръговрат на веществата в екосистемата 

12. Развитие на екосистемата. Сукцесия  

13. Характеристика на биомите. Видове биоми. 

14. Поведение и среда 

15. Структура  и граници на биосферата. 
16. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения. 

17. Белтъци 

18. Въглехидрати  

19. Липиди 

20. Нуклеинови киселини 

21. Вируси 

22. Прокариотна клетка 

23. Структура на еукариотната клетка. Мембранни органели. 

24. Клетъчно ядро. Хромозоми  

25. Катаболитни процеси. 

26. Анаболитни процеси  

27. Деление на клетката . 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 
задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с 



необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, 

фактологически грешки. 

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

изложени в 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. 

 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Наелектризиране на телата 

2.Закон на Кулон. 

3.Интензитет на ел. Поле 
4.Потенциал на ел.поле 

5.Проводници и диелектрици в ел.поле 
6. Капацитет 
7.Постоянен електричен ток 

8.Закон на Ом за цялата верига 

9.Основни магнитни явления 

10.Магнитна индукция 

11.Механично действие на магнитното поле 

12.Движение на заредени частици в магнитно поле 

13.Магнитни свойства на веществата 

14.Електромогнитна индукция 

15.Механично хармонично трептене 
16.Математично махало 

17.Механични вълни 

18.Интерференция на вълните 

19.Звукови вълни 

20.Източници на звук.  

 

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



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

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

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

изложени в 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. 

 

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Атомно ядро.Радиоактивност. 
2.Електронна обвивка 

3.Строеж на атома и периодична система 

4.Ковалентна химична връзка 

5.Йонна химична връзка 

6.Валентност и степен на окисление 

7.Въглерод 

8.Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид 

9.Въглеродна киселина и солите и 

10.Метан. 

11.Структурна теория. 

12.Етен 

13.Етин 

14.Бензен. 

15.Етилов алкохол. 

16.Глицерол. 

17.Фенол. 

18.Мравчен алдехид. 

19.Ацетон. 



20.Оцетна киселина. 

21.Ароматни киселини. 

22.Мазнини. 

23.Сапуни и синтетични миещи вещества. 

24.Въглехидрати.Глюкоза 

25.Захароза.. 

26.Незахароподобни въглехидрати.Нишесте и целулоза. 

27.Анилин. 

28.Аминокиселини. 

29.Белтъчни вещества. 

30.Полимери. 

31.Каучук. 

32.Пластмаси. 

 

ІІ. Критерии за оценяване на знанията: 

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

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

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. 

 

МУЗИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Фолклорът – един вълшебен синтез. 
2. Фолклорът и професионалните композитори. 

3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес. 
4. Музика и медии. 

5. Музика, стока и мода. 

6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители. 



7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. 

Представители. 

8. Българската популярна музика през 19 век. 

9. Българската музика и светът. 
10. Изпълнение: 

- българска народна песен – сватбена,лазарска  или коледарска; 

- българска хохулярна песен; 

песен на чужд език.  

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

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

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1.Барокът-епоха в европейското изкуство 

2.Барокът-изкуство на синтеза 

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



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

6.Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа 

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

8.Европейското изкуство от импресионизма до кубизма 
9.Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век 

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

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

 

Худ.практика 
1.Природен пейзаж 

2.Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц 

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

принцип 

4.Проект за визуална комуникация в ситуация(например спортен 

празник,дискотека и др.) 

5.Рисуване на комикс 
 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. 

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-

практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за 
изобразителното 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).  

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ   

І  СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 

 Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

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

курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани 

по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се 

преобразуват в цифрови оценки. 

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

конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 



 

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу 

описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно 

критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с 

външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди 

на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки 

стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора  и притичва за да я получи 

и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на 

партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след 

изпълненито на третия наказателен времето се спира 

 

 

 

 
- старт 
- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 
- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 



- стойка 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

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

• За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 
 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

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

на  височина  най-малко 1  м -  три  пъти последователно. Без прекъсване на 

упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с 

двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но  не  по-ниско  от 2 м  на  

височина. След  като  направи  три подавания на тази  височина,  изпълнява  

четвърто  по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се 

изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

• Общ брой точки  -  20 точки. 

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

точки. 

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

 

 

 

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ  ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 

Момичета 15 г. 
 

Тест 
точки 

Бягане 

50 м. 

Скок дължина от 
място 

Бягане 

300 м. 

Изправяне от 
тилен лег 

0 Над 9,2 До 155 Над 83 До 45 

1 8,8 – 9,2 156 – 166 77 – 82 46 - 56 

2 8,6 – 8,7 167 - 174 74 – 76 57 – 63 

3 8,3 – 8,5 175 – 182 70 – 73 64 – 70 

4 8,0 – 8,2 183 - 193 65 – 69 71 - 80 

5 Под 8,0 Над 193 Под 65 Над 80 

 

Момчета 15 г. 



 

Тест 
точки 

Бягане 

50 м. 

Скок дължина от 
място 

Бягане 
600 м. 

Хвърляне на плътна топка 

3 кг. 

0 Над 8,4 До 184 Над 162 До 470 

1 7,8 – 

8,4 

185 - 198 152 – 

161 

471 – 542 

2 7,5 – 

7,7 

199 – 208 146 – 

151 

543 – 590 

3 7,2 – 

7,4 

209 - 218 139 – 

145 

591 – 638 

4 6,9 – 

7,1 

219 - 232 130 – 

138 

639 – 710 

5 Под 6,9 Над 232 Под 130 Над 710 

 

 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните  

(кондиционните) способности  по шестобалната система, както следва:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 т. - мн. добър 4,50 

 

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Характеристика на икономическата действителност 
2. Собствен бизнес, съдружник, наемен работник, безработен. 

3. Лични инвестиции. Възможности. Видове лични доходи. Личен бюджет.  
4. Семейни финанси. Съставяне на бюджет. Балансиране на бюджет.  
5. Потребител или спестител. Разумно използване на кредит. 
6. Видове банкови сметки на физическо лице. Плащане на сметки 

7. Инвестиционни факти. Анализиране 

8. Видове кредити. Разумно използване на кредити 



9. Доброволна размяна. Пазари.  

10. Производствени ресурси. Информацията като ресурс 
11. Дефицит. Алтернативни разходи. Пределни изгоди и пределни разходи. 

12. Граница на производствените възможности.  

13. Четирите стълба на свободната стопанска инициатива – частна собственост, 
ценова система, пазарна конкуренция и предприемачество. 

14. Кръгообразен поток в икономиката. Ролята на парите. 

15. Видове икономически системи. Критерии за характеристика и сравнение. 

16. Графично представяне на статистически данни 

17. Графични изображения. Диаграми. 

18. Закона за търсенето. Крива на търсенето. Ценови ефект. 
19. Пазарно търсене.  Ценова еластичност на търсенето. 

20. Ценовият ефект срещу промяна в търсенето. 

21. Закон за предлагането. Крива на предлагането. Ценови ефект 
22. Пазарно предлагане. Ценова еластичност на предлагането. 

23. Ценовият ефект срещу промяната в предлагането 

24. Инициатива и икономика 

25. Равновесна цена – търсене и предлагане. 

26. Недостиг и излишък 

27. Цени, които разпределят 
28. Цени, които мотивират 

29. Изменения в цените и производството. 

30. Изменения в цените и производството. 

31. Равновесна цена и информационно осигуряване в икономиката на България 

32. Източници на доходи. Видове. 

33. Сигурност. Риск.  Норма на възвръщаемост и ликвидност. 
34. Спестявания. Видове сметки. Ценни книжа. 

35. Потребителски кредит. Видове, получаване и използване.  

36. Застраховки. Видове. 
37. Защита на потребителите 

38. Предприемач – характеристика, стратегии 

39. Икономическата роля на малкия бизнес 

40. Форми на организация на бизнеса. Видове предприятия.  

41. Основаване и регистриране на малко предприятие в България. 

42. Правни форми на бизнеса в България – нормативна уредба 

43. Инвестиции. Финансови пазари. 

44. Инвестиране в ценни книжа. Особености. Фондова борса. 

45. Счетоводство на предприятието. Баланс.  

46. Отчет за приходите и разходите. 

47. Финансиране на предприятието. 

48. Борси и борсова търговия в България 

49. Брутен вътрешен продукт (БВП) – реален и номинален. Жизнен стандарт. 
Инфлация 



50. Производителност на труда. Фактори за повишаването на ПТ – човешки и 

капиталови ресурси, уавление, технологии. 

51. Постоянни и променливи разходи. Себестойност на единица 

52. Закон за намаляващата възвръщаемост 
53. Ефект на мащаба. Пределни разходи и пределни приходи 

54. Брутен вътрешен продукт на България. Анализ на статистически данни. 

55. Пазар на труда - търсене и предлагане. Непазарни сили. 

56. Определяне на трудово възнаграждение. Фактори. 

57. Исторически и икономически промени в развитието на  работната 

58. Държавно законодателство. Трудова дискриминация. 

59. Трудовото законодателство и развитието на профсъюзите.  

60. Конкуренция и пазарна структура. Монополистична конкуренция. 

Олигопол. Монопол. 

61. Закон за защита на конкуренцията. Авторски права и търговска марка. 

Патент. 
62. Маркетинг. Четирите стълба на маркетинга – продукт, цена, насърчаване на 

търсенето и място на пазара. Основни маркетингови функции. 

63. Маркентингово проучване на пазара 
64. Как се конкурират предприятията в България? Приватизация. Фирми-

монополисти. 

65. Ролята на държавата в икономиката  

66. Държавна власт и държавно управление, регламентирани в Конституцията 

на Р България 

67. Държавен бюджет – приходи и разходи.  

68. Бюджетен дефицит и национален дълг. Балансиран бюджет 
69. Данъци. Характеристики. Видове 

70. Ролята на държавата и кръговия поток. 

71. Държавен бюджет на Р България. 

72. Видове данъци в България. Нормативна уредба 

73. Пари. Функции на парите. Парична маса. Резерви. Депозитен множител 

74. Развитие на банковото дело 

75. Инфлация и дефлация. 

76. Пари и банкова система на България.  

77. Централна банка. 

78. Търговски банки. 

79. Икономически цикъл. Съвкупно търсене и предлагане. 

80. Брутен вътрешен продукт – характеристики и изчисляване 

81. Безработица. Видове. 

83. Покупателна способност на парите. Индекс на потребителски 

84. Фискална политика 

85. Монетарна политика 

86. Показатели на икономическата стабилност в България 

87. Абсолютно и сравнително предимство 



88. Производителност, работни заплати и търговия. 

89. Ограниченията пред международната търговия. Аргументи 

90. Европейски съюз. Структура. Органи 

91. Финансиране на световната търговия. Валутни курсове и валутни пазари. 

92. Координиране на изборите и икономическите системи.  

93. Производителност и население в развитите и развиващите се страни. 

94. Глобалните предизвикателства на 21 век – доходи, стандарти, икономически 

растеж, опазване на околната среда.Развитието на икономиката и върховите 

технологии – биотехнологии, информационни (електронна търговия, електроннни 

пари). 

 

ІІ. Критерии за оценяване. 

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

излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено 

с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, 

фактологически и стилови грешки.   

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

изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои 

фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития 

анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 
преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са 

правописни, фактологични или стилови грешки. 

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

съдържание на темата, нарушена е  хронологическата и логическата  

последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. 
Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 
Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови 

грешки. 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Дата:                                                                                                                                        

Вариант 2 

 



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 

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. 


