
ХІ клас 

 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП   

 Български език 

1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера 

2. Текстове документи 

3. Извличане на информация от текстове документи 

4. Общуването в медийната сфера 
5. Текстове в медийната сфера 
6. Дебат и дискусия 

7. Публично изказване по граждански проблем 

8.   Техники за изграждане на аргументативен текст 

Литература 

1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът 
2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, 

„Хайдути”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил 

Левски”/ 

3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/ 

4. Христо Ботев. Елегията „Майце си” 

5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия” 

6. Иван Вазов. „Епопея на забравените” 

7. Темата за родното в поезията на Вазов  

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

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

духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението 

10. Вазовите разкази – портрети на една епоха. 
11. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”. 

12. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов 

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

14. Пенчо Славейков. „Сън за щастие” 

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

„На нивата” 

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

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

очи”, „Стон”/ 

18. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /”Песен на 
песента ми”, „Маска”, Две души”/ 

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

„Косачи”, Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите 
камбани”/ 

20. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на 
човешките ценности 



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

„Помвиш ли…”, „Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, 

„Един убит”, „Тиха победа”/ 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП     

  

Български език 

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

2. Общуването в гражданската и институционалната сфера с оглед на 
международни контакги /харти, конвенции и др./ 

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

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

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

по разглеждания проблем. Създаване на медиен текст в определен жанр 

6. Особеностите на фонетичната, граматичната и лексикалната система на 
българския език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди 

езици 

7. Използване на реторически стратегии в публични изказвания 

8. Разновидности на литературнокритическата статия /отзив и рецензия, 

анотация, характеристика на автор/ 

9. Разновидности на есето 

10. Създаване на аргументативни текстове 
 

Литература 

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

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

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

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

гусла” и „Тъгите на България” 

5. „Векът” от Иван Вазов 

6. Вазов. Повестта „Немили-недраги” 

7. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания” 

8. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”  

9. Кръгът „Мисъл”. Идейно-естетическа платформа. 
10. Пенчо Славейков. „На острова на блажените”. Поетика 
11. Пенчо Славейков. Статиите „Жив е той, жив е”, „Българската народна 

песен” 

12. Пенчо Славейков.”Псалом на поета” 

13. Петко Тодоров и неговите идилии 

14. Петко Тодоров. Драмата „Змейова сватба” 

15. Елин Пелин. Повестта „Земя”. Разрушаването на човешкия свят 
16. Разказите на Елин Пелин „Пролетна измама”, „Изкушение”, „Кумови гости” 



17. Кирил Христов – поезия 

18. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня” 

 

 

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-ЗП 

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. Изразяване на планирано бъдеще действие. 
    5. Видове словоред Емфаза. 
    6. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената. 
    7.  Условни изречения от първи и втори тип. 

    8. Хипотетични изречения и изрази. 

    9. Страдателен залог – сегашно, минало просто, сегашно и минало перфектно, с 
модални глаголи. Непряко допълнение в страдателен залог. 



  

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 

9. Благотворителност. Начини да се помогне на хора в неравностойно положение. 
10. Растения и животни, застрашени от изчезване. 
11. Телевизия, кино. 

12.  Търговия и реклама. 
 

ІІІ. Кратко съчинение на битова тема в рамките на 100 – 120  думи. 

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 

                                              

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗИП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ                                               

1.Grammar in use- Present tenses  

2.Describing people 

3.Writing an informal letter going news 

4.Time words and future 

5.Forest 

6.Grammar in use-Past tenses 

7.Live and Learn 

8.Grammar in use-Reported statements 

9.The Pros and Cons studying  online 

10.Party time 

11.Grammar in use- Articles 



12.Grammar in use- Conditionals 

13.Writing a letter of application 

14.Grammar in use- The Passive  

15.The weather 

16.Grammar in use- Modals 

17.Writing an informal e-mail invitation 

18.Sports 

19Healthy Lifestyle 

  

 

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 – ІІ ЧУЖД ЕЗИК  

 

МАТЕМАТИКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Аритметична прогресия. 

2. Геометрична прогресия. 

3. Сходящи редици. Действия със сходящи редици. 

4. Монотонни редици. 

5. Показателна функция. 

6. Логаритмична функция. 

7. Тригонометрична функция. 

8. Показателни уравнения. 

9. Логаритмични уравнения. 

10. Тригонометрични уравнения. 

11. Успоредни равнини. 

12. Перпендикулярни равнини. 

13. Двустенен ъгъл. 

14. Вектори. Векторна база в равнината и пространството. 

15. Пресечна пирамида. 
16. Многостенен ъгъл. Правилни многостени. 

17. Сечение на многостен с равнина. 



 

МАТЕМАТИКА - ЗИП  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Числови редици. 

2. Сходящи редици. Действия със сходящи редици, свойства на сходящите 
редици. 

3. Показателна и логаритмична функция. Свойства на логаритмите. 
4. Показателни уравнения и неравенства. 
5. Логаритмични уравнения и неравенства. 
6. Тригонометрични уравнения и неравенства. 
7. Стереометрия. Аксиоми в стереометрията. 
8. Взаимно положение на: а) две прави; б) права и равнина; в) равнини. 

9. Вектори. Векторна база в равнината и пространството. 

10. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. 
11. Двустенен ъгъл. 

12. Многостен. Призма. 
      13.Пирамида Пресечна пирамида.     

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. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Компютърната графика.   

2. Обработка на готово графично изображение.   

3. Създаване на графично изображение.   

4. Редактиране на графично изображение.   

5. Въвеждане на специални ефекти в графично изображение.   

6. Вмъква текст в графично изображение.   

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

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

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

10. Подготовка за печат.   



11. Отпечатване на графичен файл.   

12. Същност на компютърната презентация .   

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

14. Файлови формати използвани в програмите за презентация.    

15. Компоненти на компютърната презентация.   

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

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

18. Редактиране на  създадена компютърна презентация.   

19. Вмъкване на обекти от различен тип.   

20. Вмъкване на специални ефекти.   

21. Промяна структурата на подреждане на елементите .   

22. Изнасяне на презентация пред публика.   

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

24. Подготовка за печат.   

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

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

- Дефинира понятията        до 10 

точки 

- Изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 

точки 

- Не допуска правописни грешки      до 10 

точки 

 

 2.Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е 
изцяло подчинено на зададената тема.     до 15 

точки 

 

3.Логичност и последователност 
Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 
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 – ЗП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.   Славяните  
2.   Българите 
3.   Създаване и укрепване на българската държава  680 – 802 

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

5.    Покръстването на българите 
6.    България при Симеон Велики 

7.    Политическа криза и падане на България под византийска власт 
8.    Българските земи под византийска власт 
9.    Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 1185-1207 

10.  Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ 
11.  България при приемниците на Иван Асен ІІ 
12.  Завладяването на България от османските турци 

13.  Българите в османската империя   ХV – ХVІІв. 

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

15.   Антиосманска съпротива на българите 
16.   Зараждане на българската национална идея 

17.   Движение за новобългарска просвета 
18.   Борба за независима църква 
19.   Начало на организираната национално-освободителна борба 
20.   Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г 
21.   Априлското въстание 1876 г. 
22.   Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878 

23.   Начало на държавен живот 
24.   Развитие на Княжество България  1879 – 1885 г. 
25.   Източна Румелия и Съединението 1885г. 
26.   Българската държава 1886г. до началото на ХХ в. 

27.   Борби на неосвободените българи  1878 – 1912 г. 
28.   Воините за национално обединение  1912 – 1918 

29.  Управление на БЗНС  и  Демократическия сговор 

30.   Изпитанията през  30-те години на ХХ. 

31. . България в годините на Втората световна война 
32.   Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система 
33.   Преход към демокрация 

34.   България и европейските структури. 



35. Тест – изходно ниво 

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗИП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.  Славяните и българите във великото преселение на народите 
2..  Създаване и разпространение на славянската писменост 
3.   Държавна уредба на средновековна България 
4.   Българската православна църква през средновековието 

5.   Формиране и утвърждаване на българската народност 
6.   Ереси и богомилство 

7.   Българска средновековна култура 
8.   Всекидневието на българите през средните векове 
9.   България,българите и съседите им през средните векове 
10. Изток  и  Запад в българското средновековие 
11. Българите през ХV в. 

12. Стопански живот ХV – ХVІ в. 

13.  Българското общество през ХV-ХVІІв. 

14.  Православната църква и Българската култура през  ХV – ХVІІ в. 

15.  Българите и „другите” в Османската империя 
16.  Същност и особености  на Българското Възраждане 
17.  Новата българска култура 
18.  Българската политическа активност до средата на  ХІХ в. 

19.  Политически движения и организации до 60- те ХІХ в. 

20.  Български идеи и програми за държавно устройство и управление 1856-1876 

21.  Българската Екзархия 1870-1878 

22.  Години на всестранен възход 1903-1911 

23.  Културен живот 1879 – 1918 т. 
24.  Политически живот през 1/4 на ХХв 

25.  Културен живот 1919 – 1939т. 
26.  Установяване на тоталитарна система и културен живот 
27.  Преход към демокрация 

28.  България в европейските структури  

29. 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. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

  

1. Що е философия 

2. Класически методи във философията 
3. Битие и Време 
4. Природата катоКосмос 
5. Природата като дом на живота 
6. Трудът и играта 
7. Историческият свят 
8. Предмети и потребност 
9. Оръдия на труда 
10. Бог,Троица 
11. Човек,Вяра и разум 

12. Тялото 

13. Душата 
14. Самотата,Изборът 
15. Любовта 
16. Комуналния човек 

17. Човекът индивидуалист 



18. Софистът и скептикът 
19. Теоритикът 
20. Мистикът 
21. Прагматикът 

      20 Романтикът 

ІІ. Критерии за оценяване. 

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

дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 

2 

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

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

  Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно 

всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4 

  Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и 

компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки,  

за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5 

  Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и 

компетентностите, като го преобразува  и променя за нуждите на образователните 
задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -  ЗП 

 

        І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Югозападен регион – географско положение. Стопанска оценка на 
природните условия и ресурси. 

2. Стопанство на Югозападен регион. 

3. Западен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните 
условия и ресурси. 

4. Стопанство на Западен Тракийско-Родопски регион. 

5. Източен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните 
условия и ресурси. 

6. Стопанство на Източен Тракийско-Родопски регион. 

7. Югоизточен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси. 

8. Стопанство на Югоизточен регион. 

9. Североизточен Приморски регион. Стопанска оценка на природните 
условия и ресурси. 

10. Стопанство на Североизточен Приморски регион. 

11. Североизточен Придунавски регион. Стопанска оценка на природните 
условия и ресурси. 

12. Стопанство на Североизточен Придунавски регион. 



13. Северен централен регион. Стопанска оценка на природните условия и 

ресурси. 

14. Стопанство на Северен централен регион. 

15. Северозападен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси. 

16. Стопанство на Северозападен регион. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА -   ЗИП  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

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

приложение. 
2.Географско положение и локализация на стопанските дейности. 

3.Поява и еволюция на човека. 
4.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

5.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

6.Демографски преходи – тенденции в регионалното развитие на населението на 
планетата. 
7.Глобализация и съвременни миграции. 

8.Миграции в обединена Европа – тенденции и регулиране. 
9.Взаимодействие “природни условия – градска среда” в урбанизираните 
територии. 

10.Природоресурсен потенциал. 

11.Природоползване. 
12.Екологични проблеми. 

13.Географски идеи и концепции за развитието на света. 
14.Икономически концепции за развитието на света. 
15.Развитие и основни задачи на съвременната политическа география и 

геополитика. 
16.Геополитически концепции. 

17.Геополитическо положение. 
18.Геополитическа структура на света. 
19.Международно разделение на труда – съвременни тенденции на развитие и 

транснационални корпорации. 

20.Регионализъм и глобализация. 

21.Големи градове и селищни агломерации в Европейския, 
Азиатския,Северноамериканския,Латиноамериканския, фриканския и 

Австралийски-Тихоокеанския региони. 

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

23.Съвременната география и новите научни направления в картографията. 
24.Географската карта като модел. 



25.Картографски способи за изобразяване на географските и икономическите 
обекти и явления. 
 

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. 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Звезди 

2.Диаграма „Спектър – Светимост” 

3.Еволюция на звездите 
4.Галактика 
5.Механика 
6.Топлинни явления 

7. Постоянен ток 

8. Електромагнитно взаимодействие 
9. Механични трептения и вълни 

10.Природа на светлината 
11.Атом  

12. Ядрени реакции 

 

 



ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

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. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И СВЕТОВНА  ТЪРГОВИЯ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Природно-ресурсен потенциал.                                                                                                  

2.Природоползване-същност,видове и управление.                                                                       
3.Природоползване и екологични проблеми.                                                                            

4.Географски концепции за развитието на света.                                                                     
5.Икономически концепции   за развитието на света.                                                                     
6.Геополитически  концепции   за развитието на света.                                                           
7.Политическа география,геополитика и геостратегия.                                                               

8.Геополитическа структура на света.                                                                                                    
9.Международно разделение на труда.                                                                                               
10.Глобални и регионални тенденции  на съвременното развитието на света.                
11.Типология на страните в света.                                                                                                   
12.Световни икономически организации.                                                                                   

13.Световни политически организации.                                                                                    

14.Стопанска глобализация и регионализация.                                                                      

15.Евроинтеграция-същност,етапи,механизми и символи.                                                          

16.Функции на европейските институции.                                                                                    

17.Общи политики-търговска,транспортна,селскостопанска и регионална.                       



18.Икономически и валутен съюз.                                                                                                          
19.България и Европейския съюз.                                                                                                    
20.Перспективи в развитието на евроинтеграциите. 

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. 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1.  Същност и роля на маркетинга 
2. Видове маркетинг 
3. Основни маркетингови концепции 

4. Инструментариум на маркетинга 
5. Маркетинг на потребителските стоки 

6. Маркетинг на инвестиционните стоки 

7. Проучване на предприятие за инвестиционно оборудване 
8. Маркетинг на услугите 
9. Маркетинг на идеи 

10. Анализ на пазарните възможности 

11. Анализ на конкуренцията 
12. Сегментиране на пазара 



13. Избор на целеви пазар 

14. Позициониране на продукта на пазара 
15. Позициониране на конкретен продукт 
16. Дефиниране на маркетингово проучване 
17. Същност и място на продуктовата политика  
18. Конкурентноспособност на продукта   
19. Продуктът като маркетингов инструмент – опаковка и  обслужване на клиента 
20. Етапи и характеристики на концепцията Стадии на жизнения цикъл 

21. Рискът на новия продукт 
22. Идеи за нови продукти 

23. Алгоритъм за разботване на нов продукт 
24. Етапи на въвеждане на нов продукт  
25. Цената  в съвременния маркетингов процес 
26. Определяне на цената спрямо целите на фирмата 
27. Намиране на цена, максимизираща печалбата 
28. Определяне на цена спрямо кривата на търсенето, разходите за производствои  

конкурентите 
29. Избор на крайна цена 
30. Адаптиране на цената  
31. Реакция на клиентите и конкурентите спрямо ценова промяна 
32. Същност на пласмента. Видове дистрибуционни канали 

33. Определяне на дистрибуционни алтернативи 

34. Създаване на дистрибуторския екип за продуктите на Epson 

35. Продажбена политика 
36. Логистика 
37. Същност и основни типове насърчения 
38. Техники за  насърчения – директни намаления в цената, талони, количество 

плюс 
39. Дългосрочни насърчителни програми. Премии, награди, съвместни акции 

40. Насърчаване чрез определена кауза, мостри, специални събития 

41. Същност на рекламата 
42. Видове реклама. Рекламни константи  

43. Определяне на рекламните цели  

44. Решение за рекламния бюджет.Решение за рекламно  послание . Решения 

относно медиите  
45.  Оценка на рекламната ефективност  
46. Връзки с общественоста - PR – исторически преглед и  същност. Видове PR 

 

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. 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Стълбове на свободното предприемачество.Лидерство.                                                

2.Организиране  на дейността на Ученическата фирма.                                                         
3.Маркетингово проучване.                                                                                                            
4.Капитал на фирмата.Източници на финансиране.                                                                               
5.Документация на фирмата.                                                                                                                
6.Фирмена култура.Бизнес кореспонденция и бизнес етика.                                                 
7.Бизнес план-структура.                                                                                                                        
8.Стратегическо планиране.                                                                                                             
9.Управление-мениджмънт на фирмата.Права,задължения и отговорности.                                  

10.Производствен процес.Ресурси и контрагенти.Управление на персонала.                      
11.Реклама и продажби.                                                                                                                      

12.Отчети-по отдели и годишен.                                                                                                

13.Ликвидация.Разпределяне на печалбата.                                                                               
14.Проучване на кариера.    

 

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. 

 

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 17 г. 

 

Тест 
точки 

Бягане 

50 м. 

Скок 

дължина 
от място 

Бягане 

300 м. 

Изправяне 
от тилен лег 

 

Пъргавина 

 

Ловкост 

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

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

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

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

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

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

 



Момчета 17 г. 

 

Тест 
точки 

Бягане 

50 м. 

Скок 

дължина 
от място 

Бягане 

600 м. 

Хвърляне на 
плътна 

топка 3 кг. 

 

Пъргавина 

 

Ловкост 

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

1 7,3 – 7,7 207 – 219 144 – 154 681 – 770 8,8 – 9,2 22,6 – 24,5 

2 7,1 – 7,2 220 – 228 137 – 143 771 – 830 8,3 – 8,7 21,1 – 22,5 

3 76,9 – 7,0 229 – 237 130 – 136 831 – 890 7,9 – 8,2 19,6 – 21,0 

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

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

 

 

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 


