
ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИЦИ В 6 КЛАС, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 

НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2020/2021 Г. 

 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ЗУЧ/ООП, ИУЧ/ РП 

 

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

Теми и компетентности като очаквани резултати 

 

1.Текстът в научното общуване 

Търси, извлича, подбира и синтезира информация от научен текст, включително от 

електронен носител, за изпълнение на определена комуникативна задача. 

Разграничава структурните елементи на научния текст 

– теза, аргументи, изводи. 

Разпознава спецификата на урочната статия като научен текст. 

Различава научен текст описание, научен текст разсъждение, научен текст 

повествование. 

2. Извличане и обработване на информация от урочна статия 

Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение на 

определена комуникативна задача. 

3. Показателно местоимение 

Разпознава показателното местоимение и определя граматичните му признаци. 

Използва в свой текст показателните местоимения като заместващи и свързващи думи; 

правилно ги изговаря и пише. 

 

4. Въпросително местоимение 
Разпознава въпросителните местоимения и определя граматичните им признаци. 

Разпознава въпросителните местоимения като свързващи думи в сложно 

изречение.Използва правилно формите навъпросителното местоимение. 

5. Относително местоимение. Отрицателно местоимение 
Разпознава относителните местоимения и отрицателните местоимения; определя 

граматичните им признаци. 

Разпознава относителните местоимения като свързващи думи в сложно изречение. 

Използва правилно формите на относителното местоимение и на отрицателното 

местоимение. 

6. Неопределително местоимение. Обобщително местоимение 

Разпознава неопределителните местоимения и обобщителните местоимения; 

определя граматичните им признаци. 

Използва правилно формите на неопределителното местоимение и на обобщителното 

местоимение. 

7. Звукови промени в думата. Променливо Я 

Спазва правилото за променливо Я. 
Познава условия, при които правилото за променливо Я не е в сила. 

Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от терминологичната 

лексика. 

8. Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие 

Разпознава и образува сегашно деятелно и минало страдателно причастие. 

Спазва особеностите в правописа, в правоговора и в употребата на сегашно деятелно 

и на минало страдателно причастие. 



  9. Деепричастие 

Разпознава и образува деепричастие. 

Спазва особеностите в правописа на деепричастие и го използва правилно и уместно. 

  10. Минало неопределено време 

Разпознава и образува формите за минало неопределено време. 

Уместно употребява форми за минало неопределено време съобразно ситуацията на 

общуване. 

11. Минало предварително време 

Разпознава и образува формите за минало предварително време. 

Уместно употребява форми за минало предварително време в зависимост от 

ситуацията на общуване. 

12. Бъдеще време в миналото 

Разпознава и образува формите за бъдеще време в миналото. 

Уместно употребява форми за бъдеще време в миналото съобразно 

ситуацията на общуване. 

13. Съюз. Междуметие. Частица 

Разпознава съюзи, междуметия и частици в изречение. Уместно употребява съюзи, 

междуметия и частици в речевата практика. 

Владее правописа на съюзи, междуметия и частици. 

14. Еднородни части в простото изречение 

Разпознава еднородни части в простото изречение. Прилага пунктуационните 

правила при употреба на еднородни части. 

Уместно използва еднородни части в текст, който създава. 

  15. Сложно съчинено изречение 

Разпознава съчинителни връзки в сложното изречение. Правилно оформя  

пунктуационно  и  използва  уместно сложни съчинени изречения в текст, който 

създава. 

 

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА 

Теми и компетентности като очаквани резултати от 

обучението 

 

1. Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов) 

Различава и тълкува в „Хубава си, моя горо“ преживявания, настроения, състояния на 

героя. 

Различава в „Хубава си, моя горо“ словосъчетания, в които поне една от думите е 

употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението 

им за изграждането на смисъла на текста. 

  2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов) 

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ преживявания, настроения, 

състояния на героя и ги тълкува. 

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ словосъчетания, в които поне 

една от думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и 

обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста. 

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ отклонения от обичайния за 

българската реч словоред и обяснява значението им за изграждането на смисъла на 

фразата и/или на текста. 

3. Из „Моето семейство и други животни“ (Дж. Даръл): подбрани откъси от IV 



глава 

Различава и тълкува в откъси от „Моето семейство и други животни“ действията и 

развитието на героите в сюжета. 

Обяснява мотивацията на герой чрез сюжета в откъси от „Моето семейство и други 

животни“. 

4. „Косачи“ (Елин Пелин) 

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Косачи“. 

Различава и тълкува в „Косачи“ действията и развитието на герой в 

сюжета. Обяснява мотивацията на герой в „Косачи“. 

Познава значението на понятието повествовател. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Косачи“.  

Познава значението на понятието пейзаж. 
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в „Косачи“. 

5. „Художник“ (В. Ханчев) 

Различава и тълкува в „Художник“ преживявания, настроения, състояния на героя. 

Различава в „Художник“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с 

пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за 

изграждането на смисъла на текста. 

6. Из „Под игото“ (Ив.Вазов): главата „Представлението” 

Различава и тълкува в главата „Представлението“ от „Под игото“ действията и 

развитието и/или разкриването на героите в сюжета. 

Обяснява мотивацията на герой в главата „Представлението“ от „Под игото“. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата 

„Представлението“ от „Под игото“. 

Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Представлението“ от „Под 

игото“ с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка. 

  7. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“ 

Различава и тълкува в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ действията и 

развитието и/или разкриването на героите в сюжета. 

Обяснява мотивацията на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“. 

Обяснява значенията на характеристика на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под 

игото“. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата 

„Радини вълнения“ от „Под игото“. 

Идентифицира конфликти между общности в главата „Радини вълнения“ от „Под 

игото“ и обосновава своя позиция по проблема за предотвратяването или за 

разрешаването им. 

Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Радини вълнения“ от „Под 

игото“ с лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка. 

8. Из „Принцът и просякът“ (М. Твен): I. и III глава 

Различава и тълкува в откъси от „Принцът и просякът“ действията и развитието на 

героите в сюжета. 

Обяснява мотивацията на герой в „Принцът и просякът“. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в „Принцът и просякът“. 

  9. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски) 

Различава в „Братчетата на Гаврош“ и тълкува преживявания, настроения, състояния 

на героя. 

Познава значението на понятието мотив. 

Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото развитие в 



„Братчетата на Гаврош“. 

Различава в „Братчетата на Гаврош“ словосъчетания, в които поне една от думите е 

употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението 

им за изграждането на смисъла на текста. 

Различава в „Братчетата на Гаврош“ отклонения от обичайния за българската реч 

словоред и обяснява значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на 

текста. 

  10. „Серафим“ (Й. Йовков) 

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Серафим“. 

Различава и тълкува в „Серафим“ действията и разкриването на героите в 

сюжета. Обяснява значенията на характеристика на герой в „Серафим“. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в 

„Серафим“. 

11. Из „Автобиография“ (Бр. Нушич): „Урок по география“ 

Различава и тълкува в откъса от „Автобиография “ действията и развитието на героите 

в сюжета. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в откъса 

от 

„Автобиография “. 

Обяснява значенията на характеристика на герой в откъса от „Автобиография “. 

  12. Из „Малкият принц“ (Екзюпери): част XXI 

Различава и тълкува в част XXI от „Малкият принц“ действията и развитието на 

героите в сюжета. 

Обяснява мотивацията на герой в част XXI от „Малкият принц“. 

Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в част XXI от 

„Малкият принц“. 

Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в 

„Малкият принц“. 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест. Прилага се скала за оценяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по Английски език- 6 клас ЗУЧ/ ООП за самостоятелна форма на обучение през 

учебната 2020/2021 г. 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 1. Present Simple 

 2. Adverbs of freguency  

3. Present Continuous (for the future)  

4. Past Simple 5. Reflexive pronouns, guantifiers 6. Relative pronouns – who / which / where  

7. Past Continuous  

8. Tag guestions  

9. Complex sentence – when /while  

10. Present and Past obligation  

11. Dynamic and stative verbs /used to  

12. “Going to” future – may / might  

13. “Will” future – predictions, offers… 

 Литература: Учебник по английски език за 6 клас HELLO! NEW EDITION“, Д. Петкова 

Ем. Колева,  „Просвета-София”АД  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗУЧ– VI КЛАС  СФО 

   Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. 

  Писмената част включва тестове. Оценката се формира по формулата 4 x A / B + 2 А= 

брой получени точки В= общ брой точки от теста.  

  Устната част на изпита включва диалог и самостоятелно изказване. Критериите за 

оценка са: произношение, познаване на лексиката, отговор на въпроси, създаване на 

кратък устен текст. За подготовка: всичките диалози и текстове в началото на всеки 

„unit” – четене и отговаряне на въпроси. 

Окончателната оценка е средноаритметична от двете части.  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 ПО МАТЕМАТИКА  ЗУЧ/ООП, ИУЧ/ РП-6 клас, 

самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 г. 

 

1. Действия с дроби. Част от число. Процент 

2. Геометрични фигури – триъгълници и четириъгълници. Задачи от лица 

3. Куб и правоъгълен паралелепипед 

4. Дължина на окръжност. Лице на кръг 

5. Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник 

6. Призма. Правилна призма. Лице на повърхнина на права призма 

7. Обем на права призма 

8. Пирамида. Правилна пирамида. Лице на повърхнина на правилна пирамида 

9. Обем на правилна пирамида 

10. Прав кръгов цилиндър. Лице на повърхнина и обем 

11. Прав кръгов конус. Лице на повърхнина и обем 

12. Сфера и кълбо. Лице на повърхнина на сфера и обем на кълбо 

13. Рационални числа. Сравняване на рационални числа. Алгебричен сбор 

14. Умножение и деление на рационални числа 

15. Декартова координатна система   

16. Рационални числа 

17. Степенуване с естествен степенен показател 

18. Умножение и деление на степени с равни основи. Степенуване на степен 

19. Степенуване на произведение, частно и степен 

20. Степенуване на рационални числа. Степен с нулев и цял показател 

21. Приложение на степените. Стандартен запис на числата. Питагорова теорема 

22. Уравнение. Правила за решаване на уравнения 

23. Моделиране с линейно уравнение 

24. Пропорционалност. Основно свойство на пропорциите 

25. Права и обратна пропорционалност. Графики 

26. Свойства на пропорциите 

27. Разчитане на данни, представени чрез графики и диаграми 

28. Множества и операции с тях 

29. Вероятност на случайно събитие 

30. Средно аритметично. Организиране и представяне на данни 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест. Прилага се скала за оценяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по Информационни технологии ЗУЧ/ ООП 

за VI клас - самостоятелна форма на обучение 

учебна 2020/2021 г. 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: 180 мин.  

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест и практически 

По време на изпита всеки ученик решава тест, в писмен вид. На базата на теста се 

реализира и практическа задача. 

 

Изпитни теми:  

1.  Основни информационни дейности. Измерване на информацията. 

2.  Файлова организация на данните. 

3.  Операции с файлове 

4.  Помощна система в програмата. 

5.  Търсене и замяна на текст. 

6.  Номериране на страници. Настройки за печат и отпечатване. 

7.  Въвеждане на текст на чужд език 

8.  Вмъкване на изображение в текстов документ. 

9.  Графични файлови формати. 

10.  Трансформации на изображения. 

11.  Сканиране на изображения. 

12.  Аритметични действия в електронна таблица. 

13.  Функции в електронна таблица. 

14.  Компютърна презентация. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмена част на изпита: тест. Прилага се скала за оценяване. 

Практическа част на изпита: практическа задача на базата на теста 

 

Отличен 6.00 - Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с 

операционната система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна 

задача съумява да избере подходящо приложение и ползва пълните възможности на 

съответния софтуер. Ползва рационално и по предназначение възможностите на 

наличния хардуер, демонстрира отговорно и коректно отношение при работа в локално 

мрежа и Internet. Не допуска грешки при изпълнение на практическата задача.  

 

Много добър 5.00 - Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с 

операционната система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна 

задача съумява да избере подходящо приложение и ползва пълните възможности на 

съответния софтуер. Не допуска грешки при изпълнение на практическата задача.  

 

Добър 4.00 - Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с 

операционната система и ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна 

задача съумява да избере подходящо приложение, но не ползва пълните възможности 

на съответния софтуер. Не допуска груби грешки при изпълнение на практическата 

задача.  

 

Среден 3.00 - Ученикът знае основни теоретични понятия, но допуска неточности при 

дефинирането им. Умее да работи с операционната система и ползва нейните 



възможности, но при изпълнение на конкретна задача не съумява да избере подходящо 

приложение или не ползва пълните възможности на съответния софтуер. Допуска 

грешки и пропуски при изпълнение на практическата задача 

. 

 Слаб 2.00 – Ученикът не знае основни теоретични понятия. Не умее да работи с 

операционната система и ползва нейните възможности. Не може да изпълни 

практическата задача Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична 

от оценките, получени върху писмената и практическата част. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за писмен изпит по  История и цивилизация ЗУЧ/ ООП, самостоятелна 

форма на обучение, учебна 2020/ 2021 година, изготвен по учебник на 

изд. „Просвета Плюс”- Л. Цанкова 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1.Епохата на Европейското средновековие (V – ХV в.) 
2.Ранната Християнска църква 

3.Великото преселение на народите 

4.Владетел и общество във Византия 
5.Възникване и разпространение на исляма 

6.Създаване и укрепване на Дунавска България 
7.Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий 

8.Възходът на християнска България 

9.„Златният век“ на старобългарската култура 
10.България при цар Петър I (927 – 969) 

11.Християнската църква (VІІ – ХІ в.) 

12.Градовете в европейския Запад (VІІ – ХІ в.) 

13.Разделената Църква (XII – XV в.) 
14.Кръстоносните походи 

15.Българското царство при Aсеневци (1185 – 1241) 

16.Франция и Англия по пътя на централизацията 

17.Свещената Римска империя и нейните източни съседи (XII – XV в.) 

18.Балканският полуостров през XIV в. 

19.Култура и културно наследство на средновековна България (XII – XIV в.) 

20.Османската империя и нейните поданици 

21.Съпротива на българите срещу османската власт (ХV – ХVІІ в.) 

22.Православната вяра и съхраненото културно наследство 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест. Прилага се скала за оценяване. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по География и икономика ЗУЧ/ИУЧ – 6  клас, самостоятелна форма на 

обучение, учебна 2020/ 2021 година, изготвен по учебник на изд. 

„Просвета Плюс”-Л. Цанкова 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Географско положение, големина, брегове, опознаване на континента на 

Южна Америка 

2. Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка 

3. Климат, климатични пояси и области на Южна Америка 

4. Водите на Южна Америка 

5. Население и политическа карта на Южна Америка 

6. Географско положение, големина, брегове, опознаване на континента на 

Северна Америка 

7. Релеф и полезни изкопаеми – Северна Америка 

8. Климат, климатични пояси и области на Северна Америка 

9. Водите на Северна Америка 

10. Население и политическа карта на Северна Америка 

11. Географско положение, големина, брегове, опознаване на континента на 

Азия 

12. Релеф и полезни изкопаеми на Азия 

13. Климат, климатични пояси и области на Азия 

14. Природни зони в Азия 

15. Население и политическа карта на Азия 

16. Географско положение, големина, брегове, опознаване на Австралия 

17. Природата на Австралия 

18. Население на Австралия. Австралийски съюз 

19. Океания 

20. Океаните на Земята – брой, големина, брегова линия, общи черти 

21. Океаните на Земята – уникални черти, природни особености 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест. Прилага се скала за оценяване. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за писмен изпит по Човекът и природата ЗУЧ/ООП-  6 клас, 

самостоятелна форма на обучение, учебна 2020/ 2021 година, изготвен 

по учебник на изд. „Просвета”- М. Гайдарова, Р. Петкова 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Видове движения  

2. Сила на тежестта и сили на триене 

3. Лост и макара 

4. Натиск и налягане 

5. Налягане на течности и газове 

6. Плътност и плаване на телата 

7. Електрични заряди и електрични сили. Строеж на атома 

8. Електричен ток 

9. Постоянни магнити 

10. Електромагнити 

11. Градивни частици на веществата 

12. Химични процеси 

13. Условия и признаци за протичане на химичните реакции 

14. Свойства на кислорода 

15. Оксиди. Реакции на химично съединяване 

16. Получаване на кислород. Реакции на химично разлагане 

17. Свойства и получаване на водород 

18. Свойства на желязото 

19. Горене и горива 

20. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система 

21. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система 

22. Дразнимост при животните. Нервна система 

23. Движения при животните. Опорно- двигателна система 

24. Дразнимост и движения при растенията 

25. Същност и значение на размножаването. Видове размножаване 

26. Размножаване на животните. Полова система 

27. Растеж и развитие на животните 

28. Размножаване на растенията 

29. Растеж и развитие на растенията 

30. Кръвоносна система на човека 

31. Нервна система на човека 

32. Опорно-двигателна система на човека 

33. Полова система на човека 

34. Растеж и развитие на човека 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест. Прилага се скала за оценяване. 
 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА  

за писмен и практически изпит по Музика ЗУЧ/ ООП- 6 клас, 

самостоятелна форма на обучение, учебна 2020/2021г.,  изготвен по 

учебник на изд. „Просвета”- В. Сотирова 

 І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Метроритъм 

2.  Триола 

3.  Синкоп 

4. Фолклорът на Шоплука 

5. Традиционен и обработен фолклор 

6. Ударните инструменти в миналото и днес 

7. Духовите инструменти в миналото и днес 

8. Струнните инструменти в миналото и днес 

9. Клавишните инструменти в миналото и днес 

10. Камерни състави 

11. Бигбенд и рок група 

12. Новогодишни празници и традиции 

13. Формообразуващи принципи 

14. Вариационна форма 

15. Сложна триделна форма 

16. Фолклорът на Северна България 

17. Жанр. Старинни европейски танци 

18. Популярни танци от Южна Америка 

19. Песен 

20. Фолклорът на Добруджа 

21. Фолклорни обреди 

22. Популярна музика и популярна култура 

23. Музиката в киното 

24. Български композитори класици 

25. Фолклорни, салонни и модерни танци 

 

Песни за изпълнение:  
народни песни- „Дилмано, дилберо“, „Леле, свашке”,  „Край Босфора”, „ Що ми 
домилело, мамо”, „Мятало Ленче ябълка”, „Сбирайте се, малки моми“, „Изгряла е 
месечинка“,  
Други песни- „Обичам те, Родино”, „ Къде си, вярна ти любов народна”, „ Сребърни 
ята”, „ Дано, дано”. 
Произведения за слушане: „ На Елиза”, „Унгарски танц №5”, из „Триумфален марш” от 

операта „Аида”, Пайдушко из Сюита „Тракийски танци“; Ръченица из Сюита 

„Тракийски танци“ „Бай Ганьо във Виена”, музикални инструменти от Шоплука, 

примери от муз. инструменти от Северняшка фолклорна област, Танцова загадка 

„Северняшки хора”, Българска рапсодия „Вардар” , Из Танцова драма „Нестинарка“ 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът се състои от два компонента: писмен- под 

формата на тест и практически- изпълнение на песен и практическа задача свързана с 

музика за слушане.Крайната оценка е средноаритметична от двете. 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по Изобразително изкуство ЗУЧ/ ООП 

за VI клас- самостоятелна форма на обучение 

учебна 2020/2021 г. 
 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: 180 мин.  

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест и практически 

По време на изпита всеки ученик решава тест, в писмен вид. На базата на теста се 

реализира и практическа задача. 

 

1.  Архитектурна среда. 

2.  Абстрактно изкуство. 

3.  Видове композиции в изобразителното изкуство. 

4.  Стилизацията като процес. 

5.  Изразни средства в изобразителното изкуство. 

6.  Обемно изграждане на формата. 

7.  Портрет. 

8.  Графичен дизайн. 

9.  Илюстрация в книгата. 

10.  Видове изящни изкуства. 

11.  Фигурална композиция 

12.  Синтетични изкуства. 

13.  Български национален костюм. 

14. Изкуството на Средновековието. 

15.  Изкуството на България през Средновековието. 

 

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 съответстват на Държавните образователни 

стандарти. Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на 

възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по 

изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и естетически 

показатели). 

 

ОТЛИЧЕН (6) - се поставя на изпитна работа, в която предметите са композирани във 

формата на листа по-възможно най- добрия начин, конструирани са много убедително, 

съобразно мястото им спрямо хоризонта. Пресъздадени са много точно големината и 

характера на предметите и обектите. Изградени са отлично в перспективно и 

светлосенъчно отношение. Много умело е степенуван полутонът на предметите. Доста 

уверено се борави с изобразителния материал  

МН. ДОБЪР(5) - се поставя на изпитна работа, в която предметите са разположени 

много добре във формата на листа, конструирани са много добре в перспективно 

отношение. Много добре е представен обема на предметите и обектите чрез 

степенуване на светлосянката и много добре е боравено с изобразителния материал 

ДОБЪР(4) - се поставя на изпитна работа, в която предметите и обектите са 

разположени добре в листа, като големина, конструкция и пропорции. Изградени са 

добре в перспективно и светлосенъчно отношение. Когато добре е боравено с 

изобразителен материал  



СРЕДЕН(З) - се поставя на изпитна работа, в която задоволително са композирани 

предметите и обектите в листа, но не са изобразени добре като големина и пропорции. 

Когато същите предмети не са .изградени добре 8 светлосенъчно отношение. 

Допуснати са много грешки при тоналното изграждане с липса на умения  

СЛАБ(2) - се поставя на изпитна работа, в която незадоволително са композирани 

предметите в листа, лошо са изобразени, незадоволително са конструирани, липсва 

перспектива. Липса на познания за използване на изобразителния материал. 

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

върху писмената и практическата част. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по Технологии и предприемачество ЗУЧ/ ООП 

за VI клас- самостоятелна форма на обучение 

2020/2021 учебна година 
 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: 180 мин.  

ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Писмен под формата на тест и практически 

По време на изпита всеки ученик решава тест, в писмен вид. На базата на теста се 

реализира и практическа задача. 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Качество на продуктите и ергономия. 

2.  От идеята до продукта. 

3.  Занаятите в миналото и днес. 

4.  Бизнесът и парите. 

5.  Рекламите са навсякъде. 

6.  Неразглобяеми съединения. 

7.  Електрични величини. 

8.  Техниката в дома. 

9.  Технология на храната. 

10.  Празнични традиции. 

11.  Къде какво да отглеждаме. 

12.  Втори живот на цветята. 

13.  Бизнесът на село. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Писмена част на изпита: тест. Прилага се скала за оценяване. 

Практическа част на изпита:практическа задача на базата на теста 

Отличен 6.00 се поставя на практическата задача е изпълнена без грешки.  

 

Много добър 5.00 се поставя при допуснати са несъществени грешки при изпълнение 

на практическата задача. 

  

Добър 4.00 се поставя при допуснати  грешки при изпълнение на практическата задача.  

 

Среден 3.00 се поставя при допуснати сериозни грешки при изпълнение на 

практическата задача. 

 

 Слаб 2.00 се поставя пригруби грешки при изпълнение на практическата задача. 

 

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

върху писмената и практическата част. 

 

 

 

 



ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по Физическо възпитание и спорт ЗУЧ/ ООП – 6  клас, самостоятелна 

форма на обучение ЗУЧ/ООП учебна 2020/ 2021 година. 

 
  Изпитът по физическо възпитание и спорт е  практически.  

 

  Ученикът изпълнява 5 (пет) контролни упражнения (тестове), които служат за оценка 

на равнището/състоянието на основните двигателни качества – бързина, взривна сила 

на долните крайници, взривна сила на горните крайници и торса, издръжливост и 

ловкост. 

  Окончателната оценка на физическата дееспособност се оформя като 

средноаритметична оценка от оценките по петте контролни упражнения. 

Окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците се изчислява само 

при наличие на оценки по всичките 5 теста. Не се изчислява окончателна оценка, ако 

липсва оценка по някой от тестовете. 
 

І. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ: 

1. Бягане на 30 м. 

2. Скок дължина от място с два крака 

3. Хвърляне на плътна топка. 

4. Бягане на 200 м/ совалково бягане/ 

5. Тест за ловкост/ Т- тест/ 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

 ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО 20 ТОЧКОВА СКАЛА 

 Оценка на резултатите от отделните тестове по 20 точкова скала : 

 

1. Определя се броят на получените точки за постигнат резултат в 

конкретен тест в зависимост възрастта и пола на учениците.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Възраст 16 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 

Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.50 126 312 51.89 21.25 1 7.80 95 210 66.00 24.00 

6.37 133 351 50.81 20.74 2 7.62 101 240 64.42 23.42 

6.24 140 389 49.73 20.24 3 7.45 107 270 62.84 22.84 

6.11 147 428 48.65 19.73 4 7.27 113 300 61.26 22.26 

5.98 154 467 47.57 19.23 5 7.10 120 330 59.68 21.68 

5.85 161 506 46.49 18.72 6 6.93 126 360 58.10 21.10 

5.71 168 544 45.41 18.22 7 6.75 132 390 56.52 20.52 

5.58 175 583 44.33 17.71 8 6.58 139 420 54.94 19.94 

5.45 181 622 43.25 17.21 9 6.41 145 450 53.36 19.36 

5.32 188 660 42.17 16.71 10 6.23 151 480 51.78 18.78 

5.19 195 699 41.09 16.20 11 6.06 158 510 50.21 18.21 

5.06 202 738 40.01 15.70 12 5.88 164 540 48.63 17.63 

4.93 209 777 38.93 15.19 13 5.71 170 570 47.05 17.05 

4.80 216 815 37.86 14.69 14 5.54 177 600 45.47 16.47 

4.66 223 854 36.78 14.18 15 5.36 183 630 43.89 15.89 

4.53 230 893 35.70 13.68 16 5.19 189 660 42.31 15.31 

4.40 237 932 34.62 13.17 17 5.02 196 690 40.73 14.73 

4.27 244 970 33.54 12.67 18 4.84 202 720 39.15 14.15 

4.14 251 1009 32.46 12.17 19 4.67 208 750 37.57 13.57 

4.01 258 1048 31.38 11.66 20 4.49 215 780 36.00 13.00 

Възраст 17 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 

Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 

Т-тест 
(сек) 

6.36 131 330 51.14 21.00 1 7.80 95 210 66.00 24.00 

6.23 138 371 50.08 20.50 2 7.62 101 240 64.42 23.42 

6.10 145 412 49.02 20.00 3 7.45 107 270 62.84 22.84 

5.98 153 452 47.96 19.50 4 7.27 113 300 61.26 22.26 

5.85 160 493 46.91 19.00 5 7.10 120 330 59.68 21.68 

5.72 167 534 45.85 18.50 6 6.93 126 360 58.10 21.10 

5.59 174 575 44.79 18.00 7 6.75 132 390 56.52 20.52 

5.46 181 616 43.74 17.50 8 6.58 139 420 54.94 19.94 

5.34 188 657 42.68 17.00 9 6.41 145 450 53.36 19.36 

5.21 195 698 41.62 16.50 10 6.23 151 480 51.78 18.78 

5.08 203 739 40.57 16.00 11 6.06 158 510 50.21 18.21 

4.95 210 780 39.51 15.50 12 5.88 164 540 48.63 17.63 

4.83 217 821 38.45 15.00 13 5.71 170 570 47.05 17.05 

4.70 224 862 37.40 14.50 14 5.54 177 600 45.47 16.47 

4.57 231 902 36.34 14.00 15 5.36 183 630 43.89 15.89 

4.44 238 943 35.28 13.50 16 5.19 189 660 42.31 15.31 

4.31 245 984 34.23 13.00 17 5.02 196 690 40.73 14.73 

4.19 252 1025 33.17 12.50 18 4.84 202 720 39.15 14.15 

4.06 260 1066 32.11 12.00 19 4.67 208 750 37.57 13.57 

3.93 267 1107 31.06 11.50 20 4.49 215 780 36.00 13.00 



 

2. Броят на получените точки за всеки тест се приравнява към шестобалната 

оценъчна система. 

 

 

 

 

 

 

3. Изчислява се окончателната оценка на физическа дееспособност като 

средноаритметична оценка от оценките по отделните тестове. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възраст 18 години 

Момчета  Момичета 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

Т- 
тест 
(сек) 

 

Точ- 
ки 

Бягане 
30 м 
(сек) 

Скок 
дължина 
от място 

(см) 

Хвърляне 
плътна 
топка 

3 кг (см) 

Бягане 
200 м 
(сек) 

 
Т-тест 
(сек) 

6.30 135 340 51.00 21.00 1 7.80 95 210 66.00 24.00 

6.17 142 382 49.94 20.50 2 7.62 101 240 64.42 23.42 

6.04 149 424 48.89 20.00 3 7.45 107 270 62.84 22.84 

5.92 156 466 47.84 19.50 4 7.27 113 300 61.26 22.26 

5.79 164 508 46.78 19.00 5 7.10 120 330 59.68 21.68 

5.66 171 550 45.73 18.50 6 6.93 126 360 58.10 21.10 

5.54 178 592 44.68 18.00 7 6.75 132 390 56.52 20.52 

5.41 185 634 43.63 17.50 8 6.58 139 420 54.94 19.94 

5.28 193 676 42.57 17.00 9 6.41 145 450 53.36 19.36 

5.16 200 718 41.52 16.50 10 6.23 151 480 51.78 18.78 

5.03 207 761 40.47 16.00 11 6.06 158 510 50.21 18.21 

4.91 214 803 39.42 15.50 12 5.88 164 540 48.63 17.63 

4.78 222 845 38.36 15.00 13 5.71 170 570 47.05 17.05 

4.65 229 887 37.31 14.50 14 5.54 177 600 45.47 16.47 

4.53 236 929 36.26 14.00 15 5.36 183 630 43.89 15.89 

4.40 243 971 35.21 13.50 16 5.19 189 660 42.31 15.31 

4.27 251 1013 34.15 13.00 17 5.02 196 690 40.73 14.73 

4.15 258 1055 33.10 12.50 18 4.84 202 720 39.15 14.15 

4.02 265 1097 32.05 12.00 19 4.67 208 750 37.57 13.57 

3.89 273 1140 31.00 11.50 20 4.49 215 780 36.00 13.00 

Точки Оценка за ученици ІV – ХІІ клас 

0 – 3 Слаб 2 

4 – 7 Среден 3 

8 – 14 Добър 4 

15 – 17 Мн. добър 5 

18 - 20 Отличен 6 


