
Х клас 
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА        

                   Български език 

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

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

3. Функции на научния текст и на художествения текст 
4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в 

художествените текстове  

5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба 

6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст 
7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи 

литературното и  

културното развитие 

8. Публично изказване по литературен проблем 

9. Публично изказване по научен проблем 

10. „Езикът” на тялото в реториката 

11. Извличане на съществена информация от текстове 

12. Езикови средства  за изграждане на аргументативна верига 

13. Книжовни езикови норми 

14. Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Ренесанс 

2. Джовани Бокачо. „Декамерон” 

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

система 

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

образа на Хамлет (характеристика на образа) 

5. Класицизъм 

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

(образът на Тартюф) 

7. Просвещение  

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

Робинзон Крузо – силата на човешкия характер 

9. Романтизъм 

10. Пърси Биш Шели – живот и творчество 

11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо” 

12. Социален реализъм 

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

14. Модернизъм 

15. Пол Верлен –живот и творчество 

16. Българско възраждане 

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

Образът на народа. 

18. Петко Р. Славейков.  „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с 

фолклорната традиция. 



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

старите и светът на младите 

20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация” 

 

 

      БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП  

 

      І. ИЗПИТНИ ТЕМИ      

 

 Български език 

1. Идеята за българския език през Възраждането 

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

езиковите употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, 

просвещенската, романтическата, реалистичната литература 

3. Българският език в индоевропейското езиково семейство 

4. Ролята на българския език и на българската книжовност през 
Средновековието на Балканите и в Източна Европа 

5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод 

6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни 

техники; знания и умения за произнасяне на тържествено слово 

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

сборници, речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически 

монографии, бази данни и инфирмация от електронни средства за 

информация, информация чрез азбучни и тематичти показалци/ 

8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни 

източници информация: умения на подчиняване на информацията на 

комуникативната задача и на темата на текста; водене на записки, конспект, 
картотека; умения за организация на информацията по тематичен принцип; 

умения за нормативно оформяне на текста 

9. Създаване на аргументативни текстове 

 

Литература 

1. Данте Алигиери. „Ад” 

2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета” 

3. Пиер Корней. „Сид” 

4. Йохан В. Гьоте. „Фауст” 

5. Александър Пушкин. Лирика 

6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари” 

7. Александър Блок. „Дванадесетте” 

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

9. Добри Чинтулов. Лирика 

10. Дасил Друмев. „Иванко” 

 

 

II.Критерии за оценяване: 

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

следните 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. Изразяване на планирано бъдеще действие. 

    5. Видове словоред 

    6. Пряка и непряка реч. Съгласуване на времената. 

    7.  Условни изречения от първи и втори тип. 

    8. Страдателен залог – сегашно, минало просто, сегашно перфектно. 



  

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. 

 

ІІІ. Кратко съчинение на битова тема в рамките на 80 – 100 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 

 

НЕМСКИ ЕЗИК – ІІ ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Функции и графики. Квадратна функция. 

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

интервалите. 

3. Коренуване. 

4. Степен с рационален показател. 

5. Логаритъм. 

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

7. Косинусова и синусова теореми. 



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

триъгълник. 

9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата. 

10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.  
 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

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

брой точки:  

За оценка: Среден – 4 точки;  

              Добър – 8 точки; 

              Много добър – 12 точки; 

              Отличен – 16 точки. 

 

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

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Бази от данни и системи за тяхното управление 

 

2. Анализ и проектиране на Бази от данни 

 

3. Създаване на таблици в MS Access 

 

4. Справки към базата данни 

 

5. Създаване на формуляри 

 

6. Отчети в Access 

 

7. Създаване на база данни 

 

8. Информационни технологии за представяне на информация 

 

9. Представяне на информация с Power Point 

 

10. Вмъкване на обекти в презентация 

 

11. Задаване на ефекти,звук и анимация 

 

12. Създаване на интерактивна презентация чрез MS Power Point 

 



13. Техническо оформление по темите: бюлетин, маркетингово проучване, база 

данни за професии, 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 
4. 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. Версай и международните отношения /1919-1931/ 

2. Световната икономика /1919-1939/ 

3. Франция /1919-1939/ 

4. Великобритания /1919-1939/ 

5. САЩ /1919-1939/ 

6. Италия и раждането на фашизма 

7. Германия /1919-1939/ 



8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/ 

9. България между двете световни войни  

10. Световната дипломация /1931-1939/ 

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

12. Втората световна война / 1941-1943/ 

13. Втората световна война / 1944-1945/ 

14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите 

15. Великобритания след 1945г. 
16. Франция след 1945г. 
17. САЩ след 1945г. 
18. Япония след 1945г. 
19. ФРГ след 1945г. 
20. Италия след 1945г. 
21. Съветският съюз /1945-1989/ 

22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/ 

23. България след 9.IX.1944г. 
24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга 

25. Русия и Източна Европа след 1989г. 
26. Тест – изходно ниво 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

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

 

 

ЕТИКА  И  ПРАВО  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Морал и етика. 
2. Основни етични категории. 

3. Свободата. 

4. Етика на другия. 

5. Семейството. 

6. Човек и право. 

7. Гражданско общество. 

8. Държавата. 

9. Конституция. 

10. Български парламентарен живот. 
11. Разработване на есе по зададена тема. 
 

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

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

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

изложени в 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 – ЗП 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Географско положение и граници на България. 



2. Геополитическо положение и съвременни граници на България. 

   3. Съвременен релеф на България. 

4.Полезни изкопаеми. 

5.Климат на България. 

     6.Води на България. 

7.Почви на България.  

8.Растителен и животински свят. 
9.Природни рискове. 

10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал.  

11.Дунавска равнина. 

12.Старопланинска природогеографска област. 
11.Краищенско-Средногорска област. 
12.Тракийско-Странджанска област. 
13.Рило-Родопска област. 
14.Черно море и българското черноморско крайбрежие. 

15.Етнокултурен облик на българския народ. 

16.Брой и разпределение на населението. 

17.Структура на населението. 

18.Селища в България. 

19.Население и селища. 

20.Държавно устройство и институции в България, административно –

териториално деление на България. 

21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели. 

22.Стопанството на България днес. 

23.Земеделие. 

24.Енергетика. 

25.Металургия и машиностроене. 
26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, 

дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост. 
27.Лека промишленост. 
28.Хранително - вкусова промишленост . 
29.Транспорт и съобщения. 

30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли. 

31.Териториална структура на стопанството. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП  

1.Съвременни направления в географията. 
2.Развитие на географията в България. 

3.България – земя на световен кръстопът. 
4.Съвременно географско положение на България. 

5.Природна среда на България. 

6.Природногеографски области. 



7.Екологичен мониторинг. 
8.Защитени природни обекти. 

9.Човекът – водещ елемент в системата природа-общество-стопанство. 

10.Географски аспекти на прехода в политическата и стопанската ориентация на 

България. 

11.Проблеми на устойчивото развитие. 

12.Географско ползване у нас в условията на пазарна икономика. 
13.Суровинно енергиен и екологичен проблем. 

14.Източници на замърсяване на природната среда в България. 

15.Глобални проблеми на нашето време и тяхното проявление в България и родния 

край. 

16.Особености на регионалното развитие. 

 

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. 

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста 



2. Монохибридно и дихибридно кръстосване 
3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени 

4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите 

5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията. 

6. Наследствена изменчивост. 
7. Наследственост при човека. 

8. Размножаване при организмите 

9. Полови процеси при животните. 

10. Индивидуално развитие на животните 
11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие  

12. Хипотези за произхода на живота на Земята  

13. Теория за  еволюция 

14. Същност и развитие на идеята за еволюцията.Наследственост и 

изменчивост.           Изкуствен отбор 

15. Борба за съществуване. 

16. Естествен отбор 

17. Произход на видовете според Дарвин 

18. Произход на нови видове .  

19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм. 

20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията 
21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят. 
22. Палеонтологична история на човека.Биологична и социална същност на 

човека. 
23. Доказателства за еволюцията.  

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 
задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, 
придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени 

правописни, фактологически грешки. 

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

изложени в 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. Радиовълни 

2. Радиолокация 

3. Отражение и пречупване на светлината 

4. Интерференция на светлината 

5. Дифракция на светлината 

6. Дисперсия на светлината 
7. Видове спектри 

8. Топлинни източници на светлина 

9. Лазерни източници на светлина 

10.  Фотоефект 
11.  Фотони 

12.  Ренгенови лъчи 

13.  Вълнови свойства на частиците 
14.  Атомен модел на Бор 

15.  Водороден атом 

16.  Ядрени сили 

17.  Радиоактивност 
18.  Изкуствена радиоактивност 
19.  Ядрен синтез 
20.  Приложениена радиоактивните изотопи  

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 

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

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Термохимия. 

2.Скорост на химичните реакции. 

3.Катализа. 

4.Химично равновесие. 

5.Производство на амоняк. 

6.Видове дисперсни системи. 

7.Истински разтвори. 

8.Свойства на разтворите. 

9.Дифузия и осмоза. 
10.Колоидни-дисперсни системи. 

11.Електролитна дисоциация. 

12.Киселини и основи.Дисоциация на водата. 

13.Йоннообменни реакции. 

14.Соли.Хидролиза на соли. 

15.Окислително-редукционни процеси. 

16.Електролиза. 
17.Мед.Съединения на медта. 

18.Сребро. 

19.Цинк.Съединения на цинка. 
20.Олово.Съединения на оловото. 

21.Желязо.Съединения на желязото. 

 

 

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

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

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

изложени в 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 СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ  

 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Пазар и конкуренция.Пазарна ситуация.                                                               

2.Инвестиции-същност,видове,форми на чуждестранни инвестиции.        

3.Абсолютно и относително предимство-същност,плюсове и минуси.          

4.Избор и икономическа мотивация.Предприемач.                                                   

5.Валутни курсове-същност,видове и значение.                                             

6.Mеждународна търговия и международни пазари.                                       

7.Търговски ограничения-същност,видове и значение.                                  

8.Глобална икономика-развитие,предимства и недостатъци.                 

9.Външна търговия.Търсене,предлагане и търговия.                                       

10.Платежен баланс.                                                                                                          

11.Златният  стандарт и международната търговия.                                          

12.Класификация на страните по степен на икономическо развитие-проблеми  

13.Имиграция-същност,причини и ролята и за развитие на икономиката.   

14.Безработица-същност,видове,причини и проблеми.                            

15.Глобалните предизвикателства на 21 век. 

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. 

 ПО ПАЗАРНА ИКОНОМИКА  

1.Икономика на предприятието като наука-същност,значение,обект и предмет.                          
2.Предприятието-характеристика,функции и видове .                                                              

3.Създаване и придобиване на предприятието.                                                                      

4.Предприятието и околната среда.                                                                                              

5.Капитал на предприятието.                                                                                                                   

6.Активи на предприятието.                                                                                                                   

7.Персонал на предприятието.                                                                                                                   

8.Производителност на труда-показатели,методи за измерване  и фактори за 

повишаване.   

9.Финансиране и видове финансиране на  предприятието.                                                 

10.Инвестиции и инвестиционен процес в предприятието.                                                         

11.Предприятието на пазара-видове маркетинг и маркетингови концепции.                           

12.Маркетингово проучване.                                                                                                               

13.Маркетингов-микс.                                                                                                                                   

14.Разходи на предприятието.                                                                                                                   

15.Качество и конкурентоспособност  на предприятието.                                                              

16.Бизнес план-структура .                                                                                                                   

17.Технология за създаване на бизнес план.                                                                                

18.Представяне на бизнес план.        

 

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 

 

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. 

 


