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КОНСПЕКТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - IХ клас  
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП  
           Български език 
              1.Текстът и социокултурният контекст 
              2.Текстът и комуникативноречевата ситуация 
              3.Текстът в публичното общуване 
              4.Стратегии за общуване чрез текста 
              5.Текстът като основна комуникативна единица. Текст и микротекст 
              6.Стилово единство и езикова свързаност. Употреба на имената и местоименията 
              7.Стилово единство и езикова свързаност. Употреба на глаголни времена, наклонения  
                 И залог 
              8.Задължителност и свобода при употреба на езикови средства. Функционален стил, 
                 регистър, личен стил 
              9.Устни аргументативни текстове 
             10.Публично изказване по актуален проблем съобразно избрана сфера на общуване.   
                 Произносителният стил в публичното изказване 
             11.Писмени аргументативни текстове. Създаване на аргументативен текст 
             12.Създаване на съчинение разсъждение в жанра на статията 
                 Литературноинтерпретативно съчинение 
             13.Жанрови особености на съчинение есе 
             14.Създаване на съчинение есе по хуманитарен проблем върху литературна творба 
 

     Литература 
             1.Старогръцка митология. Основни митологични цикли 
             2.Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове 
             3.Омир. Омиров епос. „Илиада” 
             4.„Илиада”. Първа песен  
             5.„Илиада“. Втора песен – бунтът на Терсит 
             6.„Илиада“. Шеста песен – срещата на Хектор с Андромаха 
             7.„Илиада“. Осемнадесета песен – щитът на Ахил  
             8.„Илиада“. Двадесет и втора песен – двубоят между Хектор и Ахил  
             9.„Илиада“. Двадесет и четвърта песен – откупуване тялото на Хектор  
            10.Софокъл. „Едип цар” 
            11.Софокъл. „Антигона” 
            12.Библия. Стар завет. Основен сюжет 
            13.Десетте божи заповеди 
            14.Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия 
            15.Старобългарска литература. Житието като жанр 
            16.Пространното житие на св. Кирил 
            17.Учениците на Кирил и Методий 
            18.„Проглас към евангелието” 
            19.Константин Преславски. „Азбучна молитва” 
           20.Черноризец Храбър. „За буквите” 
           21.Презвитер Козма. „Беседа против богомилите” 
           22.Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките” 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП  
 

                                           Български език 
                1.Жанрове на устното изказване с цел информиране 
                2.Специфика на различни информационни източници – научни съчинения,    
                   литературна критика, речници и енциклопедии, библиографски справочници 
                3.Повествование, описание и разсъждение в текста  
                4.Реферат – същност, характерни особености 
                5.Създаване на аргументативни текстове 
 
                  Литература 
               1.Фолклор. Обреден фолклор 
               2.Възцаряване на Зевс на олимпийския престол 
               3.Особености на епическото слово 
               4.Сюжет и композиция на поемата „Одисея” 
               5.„Прикованият Прометей” от Есхил – тема, идея, сюжет 
               6.„Електра” от Еврипид – тема, идея, сюжет 
               7.Старогръцкият роман 
               8.Библията. Евангелие от Йоан 
               9.Артуров цикъл 
               10.Основни паметници на Кирил и Методий 
               11.Богомилска литература. Тайната книга на богомилите 
               12.Търновска книжовна школа 
               13.Григорий Цамблак. „Похвално слово за Евтимий” 
               14.Разкази и повести в старобългарската литература 

КРИТЕРИИ  ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ:  
1. Литературни компетентности  
    1.1.Разбиране на условния характер на художествената литература  
    1.2.Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската  
         литературна история  
    1.3.Знания за строежа и функционирането на художествената творба и  умение да се  
         прилагат при изясняване на зададения проблем  
    1.4.Умение за интерпретиране на художествения смисъл  
2.Компетентности за изграждане на аргументативен текст.  
   2.1.Теза, съответстваща на формулирания проблем  
    2.2.Целенасочена и задълбочена аргументация  
    2.3.Логически последователна аргументация  
    2.4.Ясно обособени, логически последователни и смислово 
          обвързани композиционни части  
3.Езикови компетентности  
    3.1.Владеене и прилагане на лексикалната норма  
    3.2.Владеене и прилагане на граматичната норма  
    3.3.Владеене и прилагане на правописната норма  
    3.4.Владеене и прилагане на пунктуационната норма 
   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. 
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   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. 

 
Учебници 
 
Български език  
Автори: Т. Ангелова и колектив 
Издателство „Просвета–София” 
Литература  
Автори: Б. Богданов и колектив 
Издателство ИК „Анубис” 

 
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗП  
 

1. Neighbours 
 Vocabulary- everyday activities, chores, appearance, personality, relationships to 

others, forming adjectives from verbs and nouns; 

 Grammar- Present simple, Present Continuous, Present perfect simple, Present 
perfect continuous, stative verbs; 

 Writing- an informal letter giving news 
2. Call of the wild 

 Vocabulary- animals, flora and fauna, social issues, natural habitats, forming 
nouns from verbs; 

 Grammar- modals, future tenses (Present simple, Present Continuous, will, going 
to, future perfect, future continuous), time words 

 Writing a letter asking for information 
3. Take a break 

 Vocabulary- travels and holidays, means of transport, accommodation, holiday 
problems, ways of travelling, forming adjectives with negative meaning; 

 Grammar- past tenses 9past simple/continuous, past perfect simple/continuous), 
used to, adverbs of time and movement 

 Writing- a story (1st person narrative) 
4. Live and learn 

 Vocabulary- polite behavior, types of schools, school/college subjects; 

 Grammar- reported speech, say-tell, reporting verbs 
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 Writing- for and against essay 
5. Weird and wonderful 

 Vocabulary- parts of the body, moods and feelings, body language, personal 
experience, festivals, forming adjectives (-ful/-less) 

 Grammar- comparatives and superlatives, defining/non-defining relative clauses 

 Writing- a story (3d person narrative) 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Изпитът се провежда в две части- писмена и устна. Писмената част включва 
тестовете след всеки модул, които се оценяват по следния начин: 
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. Окончателната оценка е средноаритметична от двете части. 

 
Ученикът получава: 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно 
учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и 
ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси. Владее 
компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво използва лексикални и 
граматични конструкции, което води до богатство на изказа. 

Много Добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 
Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, предвиден за 
определеното ниво. Изпълнява поставените задачи без нужда от подсещащи въпроси, 
но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с незначителни 
грешки, които не пречат на цялостната комуникация. 

Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния 
материал, предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прилага 
изучения лексико- граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при 
изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълняват 
недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми в 
комуникацията. 

Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее 
достатъчно пълно лексико- граматичния материал. При изпълнение на практическа 
задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я 
граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда помощ. 

Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико- 
граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При 
изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, 
лексикални, синтактични и стилистични грешки. Слаба обща езикова , речева, 
учебно-познавателна култура. 
Забележка: 
Количественият показател се трансформира в качествен, когато : 
- от 2.00 до 2.99 - Слаб / 2/; 
- от 3.00 до 3.49 - Среден /3/; 
- от 3.50 до 4.49 - Добър /4/; 
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- от 4.50 до 5.49 - Мн. добър /5/; 
- от 5.50 до 6.00- Отличен /6/. 
2. Оформяне на оценка по чужд език: 
Оценка е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част/писмена и устна / с 
точност до 1/ единица/. 
Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките на членовете на 
изпитната комисия с точност до 1 /единица/. 
 
Учебници 
Учебно помагало по английски език за 9-12 клас „Upstream for Bulgaria” А1+ 
Издателство „Express Publishing”, представлявано от издателство „Юнивърс” ЕООД 

 
РУСКИ  ЕЗИК – ЗП  

 
1. Я и окружающие 
2. Как ваши дела? 
3. Сколько вам лет? 
4. Употребление прилагателъных 
5. Я люблю, я хочу 
6. Я спрягаю, я склоняю 
7. Выражение места действия 
8. Выражение совместности 
9. Кто кого любит? 
10. Выражение раскрытия действия 
11. Кто куда едет, идет 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
ПО - РУСКИ ЕЗИК: 
1. Критерии: 
Изпитът по чужд език се провежда в две части- писмена и устна. 
Писмената част включва тест, които се оценяват по следния начин: 

     Всеки отговор на въпрос носи определен брой точки 
Максимален брой точки 51 

 

Скала за оценяване  

 Брой точки     Оценка  
От 45 до 51 точки Отличен 6.00 
От 37 до 44 точки Много добър 5.00 
От 28 до 36 точки Добър 4.00 
От 18 до 27 точки Среден 3.00 
От 0 до 17 точки Слаб 2.00 

 
Устната част на изпита включва монолог по определена тема. Критериите за оценка 
са: произношение, познаване на лексиката, създаване на  устен текст.  
Ученикът получава: 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно 
учебния материал съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и 
ниво. Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси. Изпълнява 
практическа задача ( свързана с четирите речеви умения - четене, слушане, говорене 
и писане ) правилно и в рамките на зададеното време. Владее компенсаторни методи 
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при речевата изява. Гъвкаво използва лексикални и граматични конструкции, което 
води до богатство на изказа. 

Много Добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 
Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, предвиден за 
определеното ниво. Изпълнява поставените задачи без нужда от подсещащи въпроси, 
но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с незначителни 
грешки, които не пречат на цялостната комуникация. 

Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния 
материал, предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прилага 
изучения лексико- граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при 
изпълнение на езикова задача. Поставените практически задания се изпълняват 
недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми в 
комуникацията. 

Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее 
достатъчно пълно лексико- граматичния материал. При изпълнение на практическа 
задача допуска грешки, които влошават качеството на речта, правейки я 
граматически неправилна, на отделни места неясна. Не се справя без чужда помощ. 

Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико- 
граматичния минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието. При 
изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, 
лексикални, синтактични и стилистични грешки. Слаба обща езикова , речева, 
учебно-познавателна култура. 

Учебници Руски език „Диалог с Россией”, авт. Л.Изворска и кол.., изд. „Булвест 
2000” 

МАТЕМАТИКА – ЗП  
 

1. Рационална дроб. 
2. Рационални уравнения. 
3. Квадратно уравнение. Формули на Виет. 
4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 
5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази. 
6. Ирационални уравнения. 
7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. 
8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници. 
9. Правоъгълен триъгълник. 
10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 
11. Питагорова теорема. 
12. Решаване на трапец.  
КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА: 
Изпитният билет съдържа определен брой задачи. До всяка задача са посочени точките, 
които тя носи при вярно решение и изпълнение. 
Оценката се формира по формулата 
Оценка = 2+n, n – брой точки 
Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число. 

 
Учебници 
Математика  
Автори: Ч.Лозанов и колектив 
Издателство „ИК Анубис” 
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ИНФОРМАТИКА – ЗП  
1. Информация 
2. Информационни дейности и процеси 
3. Алгоритми 
4. Свойства на алгоритмите 
5. Бройни системи 
6. Двузначна логика 
7. Данни и кодиране 
8. История на изчислителната техника 
9. Апаратна част (хардуер) на компютър 
10. Програмна част (софтуер) на компютър 
11. Компютърни мрежи 
12. Операционни системи 
13. ОС с графичен интерфейс 
14. Приложен софтуер. Приложни програми 
15. Сервизни програми 
16. Компютърен документ 
17. Елементи и структура на документ 
18. Компютърна обработка на документи 
19. Електронни таблици 
20. Видове алгоритми 
21. Алгоритми и програми 
22. Синтаксис и семантика на ЕП 
23. Типове данни 
24. Линейни алгоритми 
25. Вземане на решения 
26. Повтарящи се действия .Приложения 
27. Масиви 
28. Алгоритми за търсене и броене 
29. Работа с текстове 
30. Структурни типове данни с разнотипни елементи 
31. Обработка и съхраняване на данни 
32. Основни етапи при решаване на задачи с компютър 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда в две части- писмена и практическа. Писмената част включва тест. 
Всяка задача носи определен брой точки. 
 Практическа част 
  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                              
  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                 
 Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 
върху писмената и практическата част.                                                                    

Учебници 
Информатика 
Автори: П. Бърнев и колектив 
Издателство „Летера” ЕООД 

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗП  

 
1. Развитието на ИТ и компютърните системи. 
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2. Настройка на работния екран на текстообработващата система.  
3. Промяна на мерните единици. 
4. Работа с шаблони за текстови документи 
5. Вмъкване на чертежи в текстов документ. Използване на специални символи. 
6. Създаване на схеми включващи геометрични обекти. 
7. Отпечатване на текст с геометрични чертежи и схеми. 
8. Автоматизирана обработка на информация чрез използване на електронни таблици. 
9. Създаване на защита на формуляр за въвеждане на данни в електронни таблици. 
10. Търсене и филтриране на данни в електронни таблици. 
11. Анализ на данните в електронни таблици и визуализиране на резултатите чрез 

диаграми. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗИП  

 
1. Настройка на работния екран на текстообработващата система.  
2. Промяна на мерните единици. 
3. Работа с шаблони за текстови документи. 
4. Специализирани средства в текстообработката. 
5. Свързване и вграждане на обекти. 
6. Обмен с други приложения. 
7. Работа в групи по проект за създаване на брошура. 
8. Вмъкване на чертежи в текстов документ. Използване на специални символи. 
9. Създаване на схеми включващи геометрични обекти. 
10. Обмен на данни между графични обекти от различни файлове. 
11. Отпечатване на геометрични чертежи и схеми.  

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда в две части- писмена и практическа. Писмената част включва тест. 
Всяка задача носи определен брой точки. 
 Практическа част 
  -  Самостоятелност при изпълнение на задачата                                              
  -  Логическа последователност и пълнота на изпълнението                 
 Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 
върху писмената и практическата част.                                                                    
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. 
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 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. Допуска грешки и пропуски при 
изпълнение на практическата задача. 
Учебници 
"Информационни технологии", помагало Автори: Ивайло Иванов 
Издателство "Нова звезда - 2000" 

 
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗП  

 
1. Откриването на Новия свят. Новата икономика 
2. Реформация и контрареформация.  
3. Европа в пламъците на религиозните войни 
4. Англия – ограничената монархия 
5. Френският абсолютизъм 
6. Русия – изгряващата сила 
7. Американската революция 
8. Френската революция 
9. Франция и Европа в годините на Наполеон 
10. Индустриалната революция 
11. Обединение на Италия и Германия 
12. Османската империя – „болният човек“ на Европа 
13. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите 
14. Раждането на свободна България . Организирано националноосвободително движение на 

българите 
15. Раждането на свободна България. Руско-турската война 1877-1878 г. Санстефански  мир и 

Берлински договор 
16. САЩ през XIX век 
17. Триумфът на световната икономика 
18. България в модерна Европа 
19. Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната 
20. Първата световна война / 1914 -1918 /  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка ОТЛИЧЕН (6) се поставя на писмено изпитване, в което вярно и пълно е 
изложен въпроса, когато ученикът умее да представя, анализира и интерпретира 
различни исторически източници ( писмени исторически текстове, различни видове 
изображения, карти, схеми, статистически данни), умее да дефинира основни 
исторически понятия и да бъде изчерпателен при разглеждане на избраната тема. 
0ценка МН. ДОБЪР (5) се поставя на ученик, който вярно и пълно е изложил въпроса, но 
е допуснал само някои несъществени пропуски и грешки. Има творчески подход в избора 
на темата, заявена и защитена лична позиция по избраната тема. 
Оценка ДОБЪР (4) се поставя на ученик, който познава основното съдържание на 
въпроса, но е допуснал само някои грешки, достоверност и точност на описанието и 
умение за излагане на фактите. Език, стил, аргументация и правилно структуриране. 
Умее да попълва и да съставя хронологии, за определени епохи, периоди и събития. 
Оценка СРЕДЕН (3) се поставя на ученик, който е изложил въпроса в минимален обем 
съдържание, умее да разпознава определени събития или периоди по исторически карти. 
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 Оценка СЛАБ (2) се поставя на ученик, който е допуснал груби и съществени 
фактически и граматически грешки, задоволил се е с най- общи сведения по въпроса. 
Същата оценка се поставя и на работа, в която нищо не е написано по зададената тема. 
 

Учебници 
История и цивилизация Автори: Б. Гаврилов и колектив 
Издателство „Просвета-София” 

 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП  

 
1. Геосферен строеж на Земята 
2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята 
3. Природни зони но Земята 
4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята 
5. Поземлени, биологични и водни ресурси 
6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични 
7. Природни рискове 
8. Население на света 
9. Структора на населението 
10. Демографски проблем и демографска политика 
11. География на селищата. Урбанизация 
12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на света 
13. Световно стопанство 
14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност 
15. Първичен сектор. Земеделие 
16. Вторичен сектор. Енергетика. 
17. Металургия и машиностроене 
18. Химическа промишленост 
19. Лека и хранително-вкусова промишленост 
20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм 
21. Световни и регионални международни организации 
22. Германия 
23. Франция 
24. Великобритания 
25. Русия 
26. Япония 
27. Китай 
28. Съединени Американски Щати 
29. Бразилия 
30. Австралийски съюз 
31. Южноафриканска република 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка ОТЛИЧЕН (6) се поставя на ученик, който е изложил логически и 
последователно темата. Пълно и вярно е изложил въпроса. Използвани са точно и 
правилно географските понятия и термини. Работи отлично с различни видове карти, 
диаграми, статистически данни, схеми и др. Извършен е пълен и точен географски 
анали. 

0ценка МН. ДОБЪР (5) се поставя на ученик, който вярно и пълно е изложил 
въпроса, но е допуснал само някои несъществени пропуски и грешки. Има творчески 
подход в изработването на темата 
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Оценка ДОБЪР (4) се поставя на ученик, който познава основното съдържание на 
въпроса, но е допуснал грешки при извършването на географски анализ на процесите и 
явленията. Умее да работи с карти, диаграми, статистически данни, схеми и др. 

Оценка СРЕДЕН (3) се поставя на ученик, който е изложил темата в минимум обем 
учебно съдържание. Допуснати са съществени фактологически грешки. 

 Оценка СЛАБ (2) се поставя на ученик, който е допуснал груби фактологически 
грешки, задоволил се е с най-общи сведения по въпроса. Същата оценка се поставя и на 
работа, в която нищо не е написано по зададената тема. 

 
Препоръчителна литература: 
География и икономика  
Автори: Р.Пенин и кол. 
Издателство „Булвест 2000” 
 

 
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА – ЗП 

1. Битие и Време 
2. Причина и Случайност 
3. Природа.Мит.Космосът 
4. Дом на живота 
5. Трудът и Играта 
6. Историческият свят 
7. Предмети и Потребност 
8. Оръдия на труда 
9. Бог,Троица 
10. Човек,Вяра,Разум 
11. Тялото. Душата. Духът 
12. Езикът. Мълчанието 
13. Самотата, Изборът 
14. Любовта 
15. Човешката идентичност. Човешките общности 
16. Човекът  
17. Софистът. Скитникът 
18. Образът на учения 
19. Мистикът. Романтикът. Прагматикът 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 
           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. 
            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 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. 



 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ”  ГРАД  СТРАЖИЦА 

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.:  (06161)  20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/ 
 

  12

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. 
Учебници Психология и логика, Автори: Т. Димитров и П. Манолова 
Издателство „Екстрем” 

 
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП  

 
1. Среди на живот, екологични фактори и взаимодействие на организмите с тях. 
2. Светлината , като екологичен фактор 
3. Температурата, като екологичен фактор 
4. Водата като екологичен фактор 
5. Почвата катоекологичен фактор и среда на живот 
6. Въздухът като екологичен фактор и среда на за разпространенеие на организмите 
7. Популация – видове, състав и структура 
8. Численост и свойства на популациите 
9. Биоценози  
10. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша 
11. Взаимодействие на популациите между популациите в биоценозата 
12. Екосистеми-структура и продуктивност 
13. Изменчивост и развитие на екосистемите 
14. Химичен състав на клетката 
15. Неорганични вещества – вода и соли 
16. Въглехидрати- монозахариди,полизахариди 
17. Липиди 
18. Белтъци. Полипептидни вериги 
19. Структура и свойства на белтъците 
20. Биологични катализатори- ензими 
21. Нуклеинови киселини. Дезоксирибонуклеинови киселини 
22. Рибонуклеинови киселини 
23. Вирусите – на границата между живото и неживото 
24. Прокариотни клетки-строеж и фукции 
25. устройство на еукариотните клетки 
26. Обмяна на веществата между клетката и околната среда 
27. Осигуряване на клетката с белтъци 
28. Осигуряване на клетката с енергия 
29. Осигуряване на клетката с програма за съществуване. Клетъчно ядро 
30. Клетката - високоавтоматизирана лаборатория 
31. Роля на аденозинтруфосфата (АТФ) в енергетиката на клетката 
32. Фотосинтеза. Светлинна фаза 
33. Тъмнинна фаза на фотосинтезата. Влияние на различни факторивърху 

фотосинтезата 
34. Разграждане на хранителните вещества в клетката 
35. Биологично окисление 
36. Изграждане на вещества в клетката 
37. Репликация-биосинтеза на ДНК 
38. Транскрипция-биосинтез на РНК 
39. Транслация-биосинтеза на белтъците 
40. Жизнен път на клетката 
41. Клетъчно деление. Митоза 
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42. Мейоза 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 
           Отличен 6.00  Ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните 
програми. В знанията няма пропуски. Познава всички биологични понятия свързани с 
изпитните въпроси, посочва примери, прави сравнение и изводи. Вярно, 
последователно и изчерпателно са равити всички компоненти на изпитните въпроси, 
без никакви пропуски или неточности.  

Много добър 5.00 Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 
учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. 
Усвоени са новите биологични понятия и повечето от тях се използват правилно. Вярно 
и изчерпателно е писано и по двата зададени изпитни въпроси, като са развити всички 
компоненти на въпросите, но са допуснати някои неточности и несъществени 
пропуски.             

Добър 4.00 Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 
учебните програми. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част 
от новите биологични понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на 
наученото водят до краен резултат.             

             Среден 3.00 Ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните 
програми. В знанията си има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от основните 
биологични понятия. Притежава малка част от компетентностите и може да ги прилага 
с пропуски и грешки,в задоволителна степен. Действията му съдържат недостатъци и 
рядко водят до краен резултат.            

         Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 
отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. Не е написано нищо 
по темата. 
Учебници Биология и здравно образование, Автори: О.Димитров и колектив 
Издателство „Булвест 2000” 

 
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗП  

 
1.Наелектризиране на телата 
2.Закон на Кулон. 
3.Интензитет на ел. Поле 
4.Потенциал на ел.поле 
5.Проводници и диелектрици в ел.поле 
6. Капацитет 
7.Постоянен електричен ток 
8.Закон на Ом за цялата верига 
9.Основни магнитни явления 
10.Магнитна индукция 
11.Механично действие на магнитното поле 
12.Движение на заредени частици в магнитно поле 
13.Магнитни свойства на веществата 
14.Електромогнитна индукция 
15.Механично хармонично трептене 
16.Математично махало 
17.Механични вълни 
18.Интерференция на вълните 
19.Звукови вълни 
20.Източници на звук 
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КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНА РАБОТА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  
Тестово изпитване. Решението на всяка задача носи определен брой точки. 
 Скала за оценяване. 

         Общ брой точки                 Оценка 
   До 4 точки 
   От 5 – 7 точки 
   От 8 – 10 точки 
   От 11- 13 точки 
   От 14 – 15 точки 

         Слаб 2 
         Среден 3 
         Добър 4 
         Много добър 5 
         Отличен  6 

 
Отличен (6) Решава физични задачи с прилагане на повече от една формула и 

преобразуване на мерните единици. Сравнява, анализира, оценява, доказва, извежда. 
Много добър (5), Обяснява връзки между физичните величини, протичането на 

физичните явления, принципа на действие на изучаваните уреди и експерименти. 
Прилага физичните закони за решаване на качествени и графични задачи. 

Добър (4), Дефинира физични величини. Изказва физични закони, условия за 
протичане на явления. Решава количествени задачи без преобразуване на формули и 
мерни единици. 

Среден (3), се поставя на писмена работа, в която са направени много грешки , 
допуснати са неточности, липсва логическа последователност в описания въпрос. 
Описва признаци на физични явления. Различава означенията на физични величини, 
основни мерни единици  и формули. Изброява  примери за приложение на физични 
явления и уреди. 

Слаб (2), се поставя на писмена работа, с много пропуски и грешки.  
УЧЕБНИК: Физика и астрономия, авт. Хр. Попов и колектив, изд.Просвета-София 

 
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗП  
 

1. Атомно ядро. Радиоактивност 
2. Електронна обвивка 
3. Строеж на атома и периодична система 
4. Ковалентна химична връзка 
5. Йонна химична връзка 
6. Валентност и степен на окисление 
7. Въглерод 
8. Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид 
9. Въглеродна киселина и солите и 
10. Азот 
11. Амоняк 
12. Азотнии оксиди. Азотна киселина 
13. Азот-съдържащи соли 
14. Метан 
15. Структурна теория 
16 .Етен 
17. Етин 
18. Бензен 
19. Етилов алкохол 
20. Глицерол 
21. Фенол 
22. Мравчен алдехид 
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23. Ацетон 
24. Оцетна киселина 
25. Ароматни киселини 
26. Мазнини 
27. Сапуни и синтетични миещи вещества 
28. Въглехидрати. Глюкоза 
29. З ахароза 
30. Незахароподобни въглехидрати. Нишесте и целулоза 
31. Анилин 
32. Аминокиселини 
33. Белтъчни вещества 
34. Полимери 
35. Каучук 
36. Пластмаси 

 
 
 

КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНА РАБОТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ЗП  

Отличен (6) се поставя на писмена работа, в която точно и логично, задълбочено 
и цялостно са развити всички моменти в дадения въпрос.Процесите са обяснени, 
условията за протичане са точно посочени и химичните уравнения са правилно 
изразени и изравнени. При разглеждане на веществата е спазена последователността: 
строеж, физични свойства, химични свойства, получаване, приложение, екологични 
проблеми и физиологично действие. 

Много добър (5), се поставя на писмена работа, в която са показани задълбочени 
знания, но са допуснати несъществени грешки и малки неточности. Показано е умение 
за анализ на процесите, условията за протичането им, точно са описани свойствата на 
веществата, вярно са написани формулите и уравненията. 

Добър (4), се поставя на писмена работа, в която липсва умение да се прави 
анализ на протичащите процеси, допуснати са много грешки, но вярно са посочени 
формули исвойства на веществата. 

Среден (3), се поставя на писмена работа, в която са засегнати основни моменти, 
но със съществени пропуски. Допуснати са много грешки, не са отразени пълно и точно 
свойствата на веществата, уравненията не са изравнени. Липсва логическа 
последователност при разглеждане на въпроса. 

Слаб (2), се поставя на писмена работа с много грешки, демонстрирана е липса на 
химическа култура, неправилно са изписани формули, наименования на веществата и 
химични уравнения или не е писано по дадения въпрос. 

 
УЧЕБНИК: Химия и опазване на околната среда, авт. Г. Близнаков, и Л.Боянова, 

изд. ИК „Анубис” 
 

МУЗИКА – ЗП  
 
1. Календарни обреди. Коледни и лазарски песни 
2. Промененият фолклор в днешната култура 
3. Трудови песни-жътварски и седенкарски 
4. Музикалният професионализъм и фолклор 
5. Музиката в Интернет епохата 
6. Обработка на фолклор. Кавърверсия 
7. Развитие на популярната музика-история 
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8. Джаз,поп,техно 
9. Композитори класици в  българската музика 
10. Съвременна българска музика 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

            Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от 
конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии: 

Оценка Отличен 6 се поставя на ученик, който задълбочено излага фактите в 
логическа последователност, придружени с анализ за дадена епоха или творец. Не 
допуска фактологически и правописни грешки. Умее да работи с различни източници, 
може да дефинира основни понятия.  

Оценка Мн. добър 5 се поставя на ученик, когато фактите са изложени в 
логическа последователност, но са допуснати фактологически грешки. Анализът за 
дадена музикална творба или епоха не е изчерпателен.  

Оценка Добър 4 се поставя, когато ученикът не е наясно с характерните 
особености на дадената епоха или творчество на даден композитор. Анализът е 
ограничен. Липсват изводи и обобщения. Допуснати са грешки във фактологията.  

Оценка Среден 3 се поставя при сериозна непоследователност в логиката на 
отговора, при слабо интерпретиране на фактите и непознаване творчеството на даден 
творец. Има съществени пропуски в информацията.  

Оценка Слаб 2 се поставя, когато не се познава или е допуснато сериозно 
отклонение от съдържанието на темата. Втората част е свързана с изпълнение на песен, 
по избор, слушане и разпознаване на музикално произведение.  

Втората част е свързана с изпълнение на песен, слушане и разпознаване на 
музикални произведения. 

. Крайната оценка е средноаритметична от двата компонента. 
УЧЕБНИК: Музика, авт. Ст. Георгиева и колектив, изд.Просвета-София 

 
    

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗП  
1.Барокът - епоха в европейското изкуство.     
2.Барокът- изкуство на синтеза.   
3.”Златният век” на европейската живопис.Италианска и испанска школа 
4.”Златният век” на европейската живопис.Фламанска и Холанска школа 
5.Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век.Рококо 
6.Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа 
7.Европейското изкуство през втората полвин+а на 19-ти век 
8.Европейското изкуство от импресионизма до кубизма 
9.Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век 
10.Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти век 
11.Българския художествен живот през 30-те и 40-те години на 20-ти век. 

 
Худ.практика 

1.Природен пейзаж 
2.Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц 
3.Дизайнът и приложните изкуства.Проект за осветително тяло на модулен принцип 
4.Проект за визуална комуникация в ситуация(например спортен празник,дискотека 

и др.) 
5.Рисуване на комикс. 
6. Натюрморт – пролетни цветя. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 
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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. 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 6.00 се поставя когато ученикът може да определя  характерни различия 
на пространствено изграждане в произведения на изобразителното изкуство като 
разглежда диференцира /като стилови особености/ и анализира варанти на плоскостно и 
обемно изображение.  Притежава, прилага и интерпретира знания за специфичното 
използване на композиционните елементи, като мотивира избора на изразни средства.  
Разпознава, определя и анализира стиловите особености на художествените творби на 
изкуството на Новото време и съвременността. 

Много добър 5.00 се поставя когато ученикът може да определя  характерни 
различия на пространствено изграждане в произведения на изобразителното изкуство 
като разглежда и диференцира варанти на плоскостно и обемно изображение.  
Притежава, прилага и интерпретира знания за специфичното използване на 
композиционните елементи.  Разпознава, определя по-съществени стилови особености на 
художествените творби на изкуството на Новото време и съвременността. 

 Добър 4.00 се поставя когато ученикът може да определя  характерни различия 
на пространствено изграждане в произведения на изобразителното изкуство като 
разглежда варанти на плоскостно и обемно изображение.  Притежава и прилага правилно 
знания за специфичното използване на композиционните елементи.  Има най-обща 
представа и определя във времеви отрязък изкуството на Новото време и 
съвременността. 

 Среден 3.00 се поставя когато ученикът може да определя  характерни различия 
на пространствено изграждане в произведения на изобразителното изкуство.  Притежава 
основни  знания за специфичното използване на композиционните елементи, но не ги 
прилага правилно.  Има най-обща представа от изкуството на Новото време и 
съвременността. 

   Слаб 2.00 се поставя когато ученикът не може да определя  характерни 
различия на пространствено изграждане в произведения на изобразителното изкуство.  
Не притежава и не прилага  знания за специфичното използване на композиционните 
елементи.  Няма обща представа от изкуството на Новото време и съвременността. 

Втората част е практическа. 
 Критерии за оценка на практически изпит по изобразително изкуство 
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 садобре в 
перспективно и светлосенъчно отношение. Когато добре е боравено с изобразителен 
материал 
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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 констуирани, липсва 
перспектива. Липса на познания за използване на изобразителния материал 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

УЧЕБНИК: Изобразително изкуство, авт. Д. Димитров и колектив, изд. Просвета 
 
 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
 

Наименование 
на тестовете 

Измерване 
двигателна 
способност 

Минимален 
-

максимален 
резултат 

Точки  Минимален 
-

максимален 
резултат 

Точки  

  мъже мъже жени жени 

Бягане 50 
метра 

Динамична 
сила на 
долните 

крайници и 
бързина 

 
7,7 сек. 

 
1т. 

 
9,2 сек. 

 
1т. 

 
6,7 сек. 

 
5т. 

 
8,0 сек. 

 
5т. 

Скок на 
дължина от 
място с два 

крака 

Взривна сила 
на долните 
крайници 

 
200 см 

 
1т. 

 
155 см 

 
1т. 

 
242 см 

 
5т. 

 
195 см 

 
5т. 

Хвърляне на 
плътна топка 
3 кг (мъже) 

 
Изправяне от 

тилен лег 
(жени) 

Взривна сила 
на горните 
крайници, 
раменния 

пояс и 
коремните 
мускули 

 
620 см 

 
 

  
1т. 

 
46 броя 

 
1т. 

 
900 см 

 
5т. 

 
85 броя 

 
5т. 

Бягане  
600м (мъже) 
300м (жени)  

Скоростна и 
обща 

издържливост 

155 сек. 1 т. 86 сек. 1т. 
121 сек. 5 т. 66 сек. 5т. 

 
 

Таблица  за количествена комплексна оценка от тестовете: 
 

Общ брой точки Оценка  
 Слаб 2 

0 - 2 Среден 3 
3 -5 Добър 4 

6 - 10 Много добър 5 
11 - 15 Отличен 6 

 
При отказ за изпълнение на един от тестовете, ученика получава (- 2)точки. Ако 
сборът от четирите теста е отрицателен, на ученика се поставя: Слаб 2. 
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