
 

        УТВЪРЖДАВАМ, 

       ДИРЕКТОР:............................ 
                  /Л. Балева/ 

 

КОНСПЕКТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10. КЛАС 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИКА (ЗП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 1. Квадратна функция. 
 2. Квадратни неравенства. Метод на интервалите за решаване на неравенства. 
 3. Неравенства от по – висока степен. 
 4. Дробни неравенства. 
 5. Корен – nти. 
 6. Преобразуване на ирационални изрази. 
 7. Степен с рационален показател. 
 8. Преобразуване на изрази със степени. 
 9. Логаритъм – свойства. 
 10. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. 
 11. Пресмятане на тригонометрични изрази. 
 12. Синусова и косинусова теореми. 
 13. Решаване на триъгълник, успоредник и трапец. 
 14. Формули за лица на триъгълник, четириъгълник и правилен многоъгълник. 
 15. Пермутации, вариации, комбинации. 
 
II 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.  

III ЛИТЕРАТУРА 
Математика 10 клас. Издателство "Архимед" 
 Автори: Георги Паскалев, Здравка Паскалева 
 
        Изготвил: Ст. Кафтанджиева 
  



ИНФОРМАТИКА (ЗП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ  
1. Информация - кодиране, измерване, обработка. 
2. Бройни системи - видове, преход от десетична в двоична бройна система и обратно. 
3. Двоична бройна система - аритметични действия. 
4. Алгоритми - видове, свойства, описание. 
5. Блок-схеми - елементи, примерно описание на основните видове алгоритми. 
6. Hardware and Software 
7. Команди в Imagine - FD, BK, LT, RT, CS, PU, PD, PE. 
8. Команди в Imagine - SETPC, ANY, SETPW, POINT, FILL, HOME. 
9. Команди в Imagine - SETFC, WAIT, DOTCOLOR, SETPOS, MOUSEPOS. 
10. Команди в Imagine - VALUE, SETVALUE, HT, ST, MAKE, RANDOM. 
11. Образ на костенурката като изображение, събитие - SHAPESCALE, SETSHAPESCALE, 

SAY, LABEL, ASK, ALL. 
12. Конструиране на изображение на геометрична фигура - STAMP, RUN, CHOOSER, LET, 

POS. 
13. Създаване на нови костенурки и на костенуркови копия - CLONE, ERASEOBECT, 

MYNAME, NEW. 
14. Извличане на елементи от думи и списъци - FIRST, LAST, BF, BL, SHOW, ITEM, 

COUNT. 
15. Принадлежност към думи и списъци - MEMBER, MEMBER?, REPC, PICK. 
16. Конструиране на думи и списъци - WORD, LIST, SE, PRINT. 
17. Променливи, текстови карета, бутони. 
18. Условен оператор - IF, IFELSE. 
19. Оператор за повторение - REPEAT. 
20. Процедура. Процедура с вход. 

 
 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 Изпитът се провеждат в две части - писмена и практическа. 

 При тестовото писмено изпитване върху писмената работа до всяка задача (компонент) 
се посочват точките, които тя носи при вярно решение и изпълнение. Оценката се определя по 
формулата: 

Оценка =  2 + 4
𝑁

.𝐾, 
където N е максималният брой точки за съответната писмена работа, а K са получените от 
ученика точки. Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число. 

 Критерии за оценяване на практическата част: 

1. Всеки изпитен билет съдържа две задачи. 
2. Максималната оценка за всеки въпрос е 2 (две) точки. 
3. Стъпката за оценяване на въпрос е 0.25 точки. 
4. Оценката за практическата част на изпита се получава по формулата: 

Оценка =  2 +  К, 
където К е общият брой точки от двата въпроса. 

5. Оценката за практическата част на изпита се закръглява до цяло число, като за да бъде 
оценката над Среден (3.00), общият брой точки от двата въпроса трябва да е най-малко 
1(една) точка. 

Крайната оценка от изпитa е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с 
точност до единица. 

Крайната оценка от изпита е Слаб (2.00), когато някоя от оценките по отделните части е 
Слаб (2.00). 

       Изготвил: Тодорка Стоименова 



 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗП) – 10. клас 

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. Колоидни-дисперсни системи. 
10. Електролитна дисоциация. 
11. Киселини и основи. Дисоциация на водата. 
12. Йоннообменни реакции. 
13. Соли. Хидролиза на соли. 
14. Окислително-редукционни процеси. 
15. Мед. Съединения на медта. 
16. Сребро. 
17. Цинк. Съединения на цинка. 
18. Олово. Съединения на оловото. 
19. Желязо. Съединения на желязото. 

 Литература: „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ задължителна 
подготовка. Проф. Ст. Манев 
 
 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ 

 Среден (3,00):       
1. Познава енергетичните промени с протичането на химичните процеси. 
2. Определя процесите като екзо и ендотермични. 
3. Познава закона на Хес. 
4. Характеризира процесите като обратими и необратими. 
5. Определя химичното равновесие като състояние на обратими процеси. 

 Добър (4,00):          
1. Познава зависимостта на скоростта от температурата на ниво емпирично правило на Вант 

Хоф. 
2. Познава ограничеността на природните ресурси и в тази връзка оценява енергийния 

проблем.    

 Много добър (5,00):       
1. Познава влиянието на различните фактори върху скоростта на химичните реакции. 
2. Има понятие за елементарен акт, активираща енергия, активен комплекс.  
3. Познава и използва принципа на Льо Шаталие – Браун при определяне влиянието на 

факторите върху химичното равновесие. 
4. Свързва използваните горива с топлините на изгаряне и замърсяване на околната среда.  

 Отличен (6,00): 
1. Обяснява влиянието на природата на веществата, концентрацията, температурата, 

катализатор и хомогенността на системата върху скоростта на химичната реакция. 
2. Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси.   



 РАЗТВОРИ 

 Среден (3,00):       
 Разграничава понятията дисперсна система, разтвори – видове, разтворимост на 
веществата. 

 Добър (4,00):           
1. Класифицира видовете разтвори по различни признаци. 
2. Използва концентрацията като основна характеристика на разтворите. 
3. Познава процеса разтваряне и факторите, които влияят върху него. 
4. Познава използването на водата като разтворител в практиката и свързаните с това 

екологични проблеми. 

 Много добър (5,00):    
1. Обяснява особеностите и закономерно стите при идеални разтвори. 
2. Обяснява приложението на разтворите с техните свойства. 

 Отличен (6,00):   
1. Обяснява механизма на разтварянето, като се позовава на строежа на веществата и 

илюстрира схематично механизма на разтваряне на веществата с молекулен и йонен 
строеж. 

2. Предвижда свойството на различни разтвори чрез законите на Раул и Бекман. 
3. Изчислява масова и моларна концентрация на разтворите. 

 РАЗТВОРИ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ 

 Среден (3,00): 
1. Разграничава понятия: електролит, ел. дисоциация, силни, средни и слаби електролити. 
2. Прилага класически представи за определяне на киселини, основи и соли. 
3. Има понятие за йонообменен процес на описателно ниво. 

 Добър (4,00):       
 Познава величината степен на електролитната дисоциация и чрез нея класифицира 
електролитите. 

 Много добър (5,00):   
1. Познава основността и валентността като характеристика на киселините и основите. 
2. Изразява електролитната дисоциация, като обратим или необратим процес, в зависимост 

от вида на електролитите. 

 Отличен (6,00):       
1. Познава факторите, влияещи върху ел. дисоциация на слабите електролити. 
2. Прилага знанията за рН в бита. 

 МЕТАЛИ ОТ IV-VI ПЕРИОД НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА 

 Среден (3,00): 
1. Определя мястото на преходните метали в периодичната система. 
2. Описва електронната обвивка на изучаваните метали. 
3. Описва по-важните свойства на мед, цинк, сребро, желязо и олово. 
4. Описва приложението на изучените метали. 

 Добър (4,00):       
1. Познава корозията на металите. 
2. Познава ограничеността на природните ресурси и оттам необходимостта от използването 

на вторични суровини. 

 Много добър (5,00):          
1. Като използва ПС, определя химичния характер на елементите и свойствата на по-

важните им съединения. 
2. Описва електронната обвивка на изучаваните метали.    
3. Описва приложението на металите.   



4. Изразява с химични уравнения генетични преходи.     

 Отличен (6,00):  
1. Предвижда вида и свойствата на съединенията на преходните метали, познавайки 

химичната им активност. 
2. Съставя генетични преходи за дадена група вещества и коментира написаното. 
3. Предлага идеи за опазване на околната среда от металургичните производства.   

        Изготвил:  Маргарита Тонева 
  



ПЛАСТИЧНА  АНАТОМИЯ  (ЗИП) – 10. клас 
 

 I ИЗПИТНИ ТЕМИ 
1. Гръбначен стълб 
2. Гръден кош 
3. Тазов пояс 
4. Раменен пояс 
5. Скелет на горен крайник 
6. Скелет на долен крайник 
7. Повърхностни мускули на шията 
8. Повърхностни мускули на гърдите 
9. Повърхностни мускули на корема 
10. Повърхностни мускули на гърба 
11. Повърхностни мускули  на тазовия пояс 
12. Повърхностни мускули  на горен крайник 
13. Повърхностни мускули  на долен крайник 
14. Основни пропорции и канони в човешкото тяло 

 
 II ЛИТЕРАТУРА 
 Учебник по пластична анатомия на Годфрид Бамес. 
 
 III КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 Изпитният билет съдържа 2 тестови части, всяка с по 10 въпроса. Всеки въпрос се 
оценява с 1 точка. Общ брой 20 точки. 
 
 За оценка:     
 Среден – 6 точки; 
 Добър – 10 точки; 
 Много добър – 16 точки; 
 Отличен – 20 точки. 
 
                                                                Изготвил:  д-р Елена Кафеджийска 
       

       

 


