
 

         

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

                 ДИРЕКТОР:............................ 

                   /Л. Балева/ 

 

КОНСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ 10. КЛАС (ПО УЧЕБНИЯ ПЛАН ОТ 2016 г.) 

 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ООП) – 10. клас 

 

ЛИТЕРАТУРА 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Литературата на Просвещението, романтизма, реализма, модернизма и Българското 

възраждане. Литературата на Българското възраждане  

2. Българската литература от Освобождението до Първата световна война 

3. Фигурата на Иван Вазов в развитието на българската литература. „Епопея на 

забравените“ - творческа история и жанрова специфика.  

4. Одата „Левски“ - светостта на героизма. Историческа и художествена истина във 

Вазовата „Епопея на забравените“ 

5. Бит и история във Вазовия роман „Под игото“. „Гост“ - промяната в традиционното 

битие на българина. „Новата молитва на Марка“ - мотивите за пиянството и за 

лудостта. „Пиянството на един народ“ - Вазовата интерпретация на историческите 

събития 

6. Пенчо Славейков. Кръг „Мисъл“ и българският модернизъм. „Cis moll“ - мисията на 

твореца.  

7. Мисията на твореца (Подготовка за писане на есе по граждански/ морален проблем) 

8. Пейо Яворов. „Арменци“ - трагизмът на модерния човек. „Две хубави очи“ - вярата и 

неверието. „В часа на синята мъгла“ - проблемът за смисъла на битието 

9. Димчо Дебелянов. „Да се завънеш в башината къща“ - проблемът за невъзможното 

завръщане. Страдание и смирение в елегиите на Димчо Дебелянов  

10. Елин Пелин. „Гераците“ - съдбата на патриархалния свят. Митологична и фолклорна 

символика в повестта  „Гераците“ 

11. Българската литература между двете световни войни 

12. Христо Смирненски. „Зимни вечери“ - трагичната съдба на човека в града.   

13. Трагичната съдба на човека в града (Подготовка за писане на есе по граждански 

проблем) 



14. Гео Милев. „Септември“ - образът на бунта 

15. Атанас Далчев. „Повест“ - проблемът за несъстоялия се живот. Светът на предметите 

- Далчевата концепция за човешката самота 

16. Йордан Йовков. „Индже“ - грях, изкупление, възмездие. „Албена“ - проблемът за 

красота, греха и възмездието 

17. Никола Вапцаров. „Писмо“ - проблемът за вярата 

18. Българската литература след Втората световна война 

19. Димитър Димов. „Тютюн“ - сюжет на романа. Глава I, част I - проблемът за предо-

пределеността на житейския път. Глава XV, част I - съдбата на човека в света на 

капитала.  

20. Човекът в света на капитала в романа „Тютюн“ (Подготовка за писане на домашна 

работа) 

21. Николай Хайтов. „Дърво без корен“ - проблемът за смисъла на живота в света на 

цивилизацията 

22. Йордан Радичков. „Нежната спирала“ - проблемът за човека и природата 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Общуване, текст. Функционални стилове 

2. Средства за осъществя-ването на свързаността на текста. Резюме 

3. Заявление и автобиография 

4. Норми на съвременния български език. Правописна норма 

5. Правописна норма. Употреба на главни и малки букви 

6. Правописна норма. Слято, полуслято и разделно писане 

7. Граматична норма. Членуване на имената 

8. Граматична норма. Форми на единствено и множествено число. Бройна форма 

9. Граматична норма. Местоимения 

10. Граматична норма. Глаголни форми 

11. Анализ и резактиране на текст 

12. Пунктуационна норма. Употреба на запетая в простото изречение 

13. Пунктуационна норма. Употреба на запетая в сложното изречение 

14. Пунктуационна норма. Употреба на други пунктуационни знаци. Оформяне на цитат 

15. Лексикална норма 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценка Отличен 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 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 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 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 на писмена работа, в която се вижда непознаване на  

литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически 

грешки, ученикът не показва умение да изгражда аргументативен текст, преразказва 

съдържанието, има ниска езикова култура. 

 

         Изготвил: Мариана Христова 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ООП) – 10. клас 
 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Wildlife Watch 

2. The World Around Me 

3. Top Shops 

4. Brillians Brains 

 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Всеки урок съдържа компонентите Vocabulary (Нова лексика), Reading (Четене), 

Grammar (Граматика), Writing (Писане), Language and Culture (Език и култура), Listening 

(Слушане), Speaking (Говорене). Изпитът ще покрие части от всички тези компоненти. 

 Вследствие от подготовката си върху учебния материал ученикът трябва да може: 

- да си служи правилно в устен и писмен текст с граматичните правила, които са 

преподадени в съответните уроци; 

- да е овладял новите думи и да може да си служи със значенията им във всякакъв 

контекст (писмен, устен или при слушане); 

- да умее да създава кратки, но аргументирани текстове, като преплита новата лексика 

от урока с предишен речников запас; 

- да умее да говори бавно и разбираемо по предварително зададена тема (от съответните 

уроци) както сам, така и когато му се зададе въпрос. 

 Оценка Отличен се поставя при  правилна употреба на граматичните структури и 

форми, богат речников запас, липса на сериозни грешки в писмен и устен текст. 

 Оценка Много добър се поставя при наличие на малки пропуски в лексиката и 

граматиката. 

 Оценка Добър се поставя при недостатъчен запас от изразни средства по темите и 

допускане на граматични неточности; 

 Оценка Среден се поставя при сериозна липса на изразни средства, груби граматични 

грешки. 

 Оценка Слаб (2,00) се поставя при невъзможност за изразяване на английски език, 

неспазване на граматичните правила. 

 

Забележка: 1. Темите са взети в своята последователност от учебника Gateway 2nd 

Edition, изд. Macmillian Education, 2017. 

         2. Изпитът се състои от писмена и устна част. 

         

Изготвил: Христиана Хинова 

 

 

 

 

 



РУСКИ ЕЗИК (ООП) – 10. клас 
 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Я и мои друзья - характер /лекскика/. 

2. Творительный падеж - окончания. 

3. Винительный падеж - окончания. Куда? 

4. Дом, в котором живу - помещения, мебель, электроприборы / лексика/. 

5. Родительный падеж - окончания. Откуда? 

6. Предложный падеж - окончания. Где? О ком? О чем? 

7. Как твое здоровье - лексика. 

8. Дательный падеж - окончания, предлоги. 

9. Можно, нельзя, очень, много , мало - употребление. 

10. Мои увлечения - лексика. 

11. Третьяковская галерея - чтение, перевод./ стр.65/. 

12. Ночь музеев - чтение, перевод./ стр.67/. 

13. Петербург - чтение, перевод./ стр.73/. 

14. В гостях. 

15. Спрежение глаголов гордиться, пить, праздновать, отмечать, отметить, встретить. 

16. Повелительное наклонение. 

17. Простое будущее время. 

18. Чай - чтение, перевод./ стр.84/. 

19. Природа - наш дом. 

20. Глаголы движения - ехать, поехать, ездить, идти, ходить. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Вследствие от подготовката си върху учебния материал ученикът трябва да може: 

- да си служи правилно в устен и писмен текст с граматичните правила, които са 

преподадени в съответните уроци; 

- да е овладял новите думи и да може да си служи със значенията им във всякакъв 

контекст (писмен, устен или при слушане); 

- да умее да създава кратки, но аргументирани текстове, като преплита новата лексика 

от урока с предишен речников запас; 

- да умее да говори бавно и разбираемо по предварително зададена тема (от съответните 

уроци) както сам, така и когато му се зададе въпрос. 

 Оценка Отличен се поставя при  правилна употреба на граматичните структури и 

форми, богат речников запас, липса на сериозни грешки в писмен и устен текст. 

 Оценка Много добър се поставя при наличие на малки пропуски в лексиката и 

граматиката. 

 Оценка Добър се поставя при недостатъчен запас от изразни средства по темите и 

допускане на граматични неточности; 

 Оценка Среден се поставя при сериозна липса на изразни средства, груби граматични 

грешки. 

 Оценка Слаб (2,00) се поставя при невъзможност за изразяване на английски език, 

неспазване на граматичните правила. 

 

Забележка: Изпитът се състои от писмена и устна част. 
 

 Изготвил: Марияна Георгиева 

 

 



МАТЕМАТИКА (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

ТЕМА 1. ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ  

1. Действия с квадратни корени. 

2. Ирационални изрази.  

3. Преобразуване на ирационални изрази. 

4. Ирационални уравнения с един квадратен радикал. 

5. Ирационални уравнения с два квадратни радикала.  

6. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане.  

7. Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност. 

ТЕМА 2. ПРОГРЕСИИ  

1. Числови редици. Начин за задаване на числови редици.  

2. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия.  

3. Свойства на аритметичната прогресия.  

4. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия.  

5. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия.  

6. Свойства на геометричната прогресия.  

7. Формула за сбора от първите n члена на геометрична прогресия.  

8. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия.  

9. Проста лихва. Сложна лихва.  

10. Практически задачи, свързани със сложна лихва.  

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ  

1. Описателна статистика.  

2. Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично.  

3. Петчислено представяне на данни.  

4. Практически задачи. Упражнение.  

ТЕМА 4. РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК  

1. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала [0°; 

180°].  

2. Основни тригонометрични тъждества в интервала [0°; 180°].  

3. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в 

интервала [0°; 180°].  

4. Пресмятане на тригонометрични изрази.  

5. Синусова теорема.  

6. Косинусова теорема.  

7. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусовата и косинусова теореми.  

8. Формули за медиани на триъгълник.  

9. Формули за ъглополовящи на триъгълник.  

10. Формули за лице на триъгълник.   

ТЕМА 5. ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА  

1. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между 

тях.   

2. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина.   

3. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина.  



4. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини.  

5. Права призма.  

6. Пирамида.  

7. Прав кръгов цилиндър.  

8. Прав кръгов конус.  

9. Сфера и кълбо.  

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет е тест с общо 17 задачи, от които:  

 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един 

е правилният;  

 2 задачи с разширен свободен отговор, за решаването на които ученикът 

представя в писмен вид необходимите обосновки.  

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се 

оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на 

решението на задачата.  

Първи модул – задачи от 1. до 15. се оценяват с по две точки. Общо за модула – 30 

точки. 

Втори  модул – задачи 16. и 17. от модула се оценяват с по пет точки. Общо за модула 

– 10 точки. 

ОБЩО: 40 точки. 

Общата оценка се оформя по формулата: 

Оценка = 2 + 0,1*к , к – броят точки 

Скала за оценяване:  от   0 до   9 точки – слаб (2,00) 

    от 10 до 14 точки – среден (3,00) 

    от 15 до 24 точки – добър (4,00) 

    от 25 до 34 точки – мн. добър (5,00) 

    от 35 до 40 точки – отличен (6,00) 

Литература:   

Учебник – Математика 10. клас – издателство „Архимед”, 2019 г.  

Автор (колектив): Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев  

                                                                                    Изготвил: Тодорка Стоименова 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията. 

2. Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничево. 

3. Алгоритъм. Работа с алгоритми. 

4. Създаване на циркулярно писмо. 

5. Създаване на визитна картичка. 

6. Формуляри. Работа с формуляри. 

7. Анализ и обработка на данни с програмата MS Excel. Решаване на практически и 

теоретични проблеми чрез анализ на данни. 

8. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии 

9. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда 

10. Макрос. Работа с макроси. 

11. Въздействие и използване на дигиталните технологии върху здравето и върху 

околната среда. 



II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Тест: 

Тестът се състои от 20 въпроса, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка, като от 

9 до 11 точки оценката е Среден (3,00), от 12 до 14 точки – Добър (4,00), от 15 до 18 точки – 

Мн.добър (5,00) и от 19 до 20 точки – Отличен (6,00). 

Практическа задача: 

Практическата задача се състои от две части. Оценката е осреднена между точка 1 и 

точки 2 или точка 3, или точка 4, или точка 5 в зависимост от темата в билета. 

Ученикът показва умения да определя понятието алгоритъм и основните му свойства. 

Ориентира се  в основните видове алгоритми: линеен, разклонен и цикличен, и начина им на 

представяне чрез блок схема, познава основните фигури на блок схемата, но допуска грешка 

в описание на алгоритъма – Среден (3,00);  

Ученикът описва вярно чрез блок или визуална среда линеен алгоритъм – Добър (4, 

00); разклонен  – Мн. добър (5,00); цикличен алгоритъм – Отличен (6,00). 

Създаване на визитна картичка и циркулярно  писмо: В тази тема се очаква ученикът 

да е овладял следните основни компетенции:  

 да създава циркулярни писма с помощта на таблично представени данни;  

 да свързва циркулярно писмо със създаден списък; 

 да създаде основния документ – Среден (3,00);  

 да създаде таблица, съдържаща необходимата информация – Добър (4,00);  

 да попълни полетата – Мн. добър (5,00);  

 да форматира и да запише – Отличен (6,00). 

Как се създава един формуляр:  

 въвежда се името на формуляра;  

 добавят се полетата – Среден (3,00);  

 дефинира се техният тип - Добър (4,00);  

 прави се форматиране в зависимост от предназначението им – Мн. добър (5,00);  

 въвежда се забрана за промяна на формуляра; съхраняване на формуляра – Отличен 

(6,00).  

Анализ и обработка на дани с програмата MS Excel и създаване на Pivot Table: 

 сортиране на данни - Среден (3,00); 

 филтриране на данни – Добър (4,00); 

 валидиране на данни – Мн. добър (5,00); 

 познаване на съответните менюта и команди – Отличен (6,00).  

Работа с макроси: Може да се използват инсрументите за работа с макроси в менюто 

View от панела Macros или от менюто Developer, панела Code, или да бъде създаден макрос, 

като се използва Visual Basic for Applications (VBA). В диалоговия прозорец на командата 

Record Macro се посочва:  

 в полето Macro name – име на макроса – Среден (3,00). Ако се даде на нов макрос 

същото име като на вграден макрос, то той ще замени вградения; 

 в полето Description – описание на макроса. Това описание би помогнало да се 

ориентирате какво прави; 

 в списъка Store Macro in избирате All Documents (Normal.dot), за да може да се ползва 

макросът във всички документи – Добър (4,00); 

 следващата стъпка е да посочите дали макросът ще бъде свързан с бутон от лентата с 

инстументи за бърз достъп или с клавишна комбинация. Когато се избира бутон 



Button в прозореца Word Option, избирате Normal. NewMacros, Add, за да го 

прехвърлите, и Modify за избор на картинка на бутона и потвърждаване на избора с ok 

– иконата на бутона се появява в лентата с инструменти – Мн. добър (5,00).  

 при натискане на бутона Keyboard се активира диалоговият прозорец Customize 

Keyboard, където се задава клавишната комбинация за бърз достъп, стартираща 

макроса. Натискат се от клавиатурата клавишите например Alt+ L, за да бъде 

присвоена тази клавишна комбинация. Кликване върху Assign и Close – Отличен 

(6,00).  

Материали: Учебник по Информационни технологии за 10. клас на издателство ИК 

„Домино“, автори: Иван Първанов, Людмил Бонев. 

Изготвил: Мирослав Жеков 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Древна Тракия 

2. Старата Велика България. Създаване и укрепване на Дунавска България. Кан Тервел 

/700 - 721/ 

3. България при управлението на кан Крум /803 – 814/ 

4. Княз Борис I Михаил /852 – 889/893/. Покръстване и налагане на българската 

писменост 

5. Цар Симеон Велики /893 – 927/. „Златен век“ 

6. Край на Първа българска държава. Цар Петър /927 – 960/. Цар Самуил /997 – 1014/ 

7. Възстановяване на Българското царство. Цар Калоян / 1197 – 1207/ 

8. Могъществото на цар Иван Асен II /1218 – 1241/ 

9. Падане на България под османско владичество 

10. Българско възраждане 

11. Зараждане на българското национално самосъзнание 

12. Изграждане на българско светско образование 

13. Борба за българска национална църква 

14. Българско националноосвободително движение /1869 – 1878/. Васил Левски /1837 – 

1873/ 

15. Априлско въстание – 1876 

16. Руско-турската война 1877-78. Санстефански и Берлински мирен договор 

17. Български национален въпрос 

18. Изграждане и първи години на Княжество България /1879 – 1885/ 

19. Съединението 1885 

20. Стефан Стамболов – вътрешна и външна политика 

21. Независимостта 1908 

22. Балкански войни 1912-1913 

23. Участието на България в I Световна война 

24. Втора национална катастрофа и управлението на БЗНС 

25. България във Втората световна война 

26. Тоталитаризъм 

27. Европейска ориентация на България 

28. България в ЕС 

 II 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 компонент 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. 

 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  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. 

 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. 

 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 формулата: 4*a/b +2, където а – брой получени 

от ученика точки, b – максимален брой точки в теста. 

 Крайната оценка е средноаритметична на двете. 

 

      Изготвил: Ерина Янева 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Географско положение и териториален обхват на България. Граници на България. 

2. Релеф на България. Главни морфоструктури. Екзогенни и ендогенни форми на релефа. 

3. Полезни изкопаеми. 

4. Климат. Климатични области. 

5. Води. 

6. Почви. 

7. Растителност и животински свят. 

8. Природни области в България. 

8.1. Дунавска равнина. 

8.2.Старопланинска област ( Предбалкан и Стара планина) 

8.3.Краищенско-Средногорска област. 

8.4.Тракийско-Странджанска област. 

8.5.Рило-Родопска област. 

8.6.Черно море и Българско черноморско крайбрежие. 

9. Брой, разпределение и движение на населението. 

10. Структура на населението. 

11. Селища. 

12. Политическо устройство на българската държава. 

13. Обща характеристика на националното стопанство. 

14. Първичен сектор. Земеделие. 



15. Вторичен сектор. Обща характеристика на промишлеността. 

15.1. Енергетика. 

15.2. Металургия и машиностроене. 

15.3. Химическа промишленост. 

15.4. Лека промишленост. 

15.5. Хранително-вкусова промишленост. 

16. Третичен сектор. 

16.1. Транспорт. 

16.2. Туризъм. 

17. Районите в България. 

17.1. Северозападен район. 

17.2. Северен централен район. 

17.3. Североизточен район. 

17.4. Югоизточен район. 

17.5. Южен централен район. 

17.6. Югозападен район. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Тестът съдържа 25 въпроса. На всеки  верен отговор се присъжда 1 точка. Общ брой 

точки от теста – 25. 

1. Географско положение – 4 т. 

2. Релеф и полезни изкопаеми – 6 т. 

3. Климат, води, почви, растителен и животински свят  – 6т. 

4. Стопанство: ( 9 т.) 

– първичен сектор (3 т.) 

– вторичен сектор (3 т.) 

– третичен сектор (3 т.) 

5. Общ брой точки от темата – 25. 

6. Общ брой точки от теста и темата – 50. 

 0 – 15 т.  Слаб (2,00) 

16 – 24 т. Среден (3,00) 

25 – 32 т. Добър (4,00) 

33 – 40 т. Мн. Добър (5,00) 

40 – 50 т. Отличен (6,00)  

Учебник: География и икономика за 10. клас, издателство „Архимед”, автор Марин 

Русев и колектив.  

Атлас за 10. клас, изд. Атласи. 

Изготвил: Мая Свиленска 

                                                                              

 

                            ФИЛОСОФИЯ (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Философия и критическо търсене на истината. 

2. Философията и осмислянето на света. 

3. Истина и валидност. 

4. Значение и употреба на думите. 

5. Дедукция. Диаграми на Ойлер – Вен. 



6. Дедукция. Категоричен силогизъм. 

7. Дедукция. Таблици за истинност. 

8. Логическо следване. 

9. Индуктивни изводи. 

10. Структура на аргументите. 

11. Правила и грешки в аргументацията. 

12. Свят. Античен космос. 

13. Свят. Ново време. 

14. Свят. Философия и наука. 

15. Човек и Бог. Творец и творение. 

16. Човек и Бог. Божествените имена. 

17. Човек и Бог. Образ и подобие. 

18. Разум. 

19. Опит. 

20. Знание. 

21. Човекът. Личност и общество. 

22. Език. Власт и общество. 

23. Човекът. Личност и история. 

24. Справедливост и власт. 

25. Правни норми. 

26. Човешки права. 

27. Държава. Античност и ново време. 

28. Демократичната държава. 

29. Гражданско общество. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

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

дори  и частично всички познания, умения и компетентности, получава оценка Слаб (2,00). 

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

изискванията на всички познания, умения и компетентности, получава оценка Среден (3,00). 

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

всички  познания, умения и компетентности,  получава оценка Добър (4,00). 

 Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, 

видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с 

образователните задачи, получава оценка Много добър (5,00). 

 Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, 

като го преобразува  и променя за нуждите на образователните задачи, открива  нови 

възможности  и взаимовръзки, получава оценка Отличен (6,00). 

            Учебник: ФИЛОСОФИЯ за 10. клас, изд. ”КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД  

          АВТОРИ – Иван Колев, Росен Люцканов, Райчо Пожарлиев, Пламен Макариев, 

Христо Стоев  и Розелина Найденова,  изд. 2019 г. 

 

                                                            Изготвил: Валентин Пиров 

 

              



  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ООП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Наследствеността – основно свойство на организмите. 

2. Монохибридно кръстосване. 

3. Дихибридно кръстосване. 

4. Взаимодействие на гените. Алелни взаимодействия. 

5. Взаимодействие на гените. Неалелни взаимодействия. 

6. Свързано унаследяване на признаците. 

7. Изменчивостта – основно свойство на организмите. Видове изменчивост. Фенотипна 

/модификационна/ изменчивост. 

8. Мутационна изменчивост. 

9. Генни, хромозомни и геномни мутации. 

10. Наследственост и изменчивост при човека – методи на изследване. 

11. Нарушения в генетичната програма при човека - генни, хромозомни и геномни 

мутации. 

12. Размножаването – основно свойство на организмите. 

13. Полово размножаване на организмите. 

14. Индивидуално развитие на организмите. 

15. Зародишно и следзародишно развитие. 

16. Индивидуално развитие на човека. 

17. Биосферата – биосистема от планетарен мащаб. 

18. Популации – видове, структура, свойства и динамика. 

19. Биоценоза. Пространствена /морфологична/ структура. 

20. Функционална структура на биоценозата. 

21. Взаимоотношения между популациите в биоценозата. 

22. Екосистема - структура и развитие. 

23. Кръговрат на веществата в екосистемата. 

24. Екологични фактори.  

25. Среди на живот. 

26. Въздействие на човешката дейнот върху средата на живот. 

27. Произход и еволюция на живата материя. 

28. Развитие на еволюционната идея. 

29. Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюция. 

30. Вид и видообразуване. Макроеволюция. 

31. Същност, насоки и пътища на еволюционния процес. 

32. Произход и еволюция на човека. Човешки раси. 

33. Палеонтологични, биохимични и генетични доказателства за биологичната еволюция. 

34. Анатомични, физиологични и ембриологични доказателства за биологичната 

еволюция. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Писмено изпитване: 

 

Оценка Отличен /6,00/ се поставя на отговор, при който ученикът вярно и 

изчерпателно е  разгледал всички компоненти на зададения въпрос в рамките на 

задължителното учебно съдържание. 

Оценка Мн. добър /5,00/ се поставя на  отговор, при който ученикът вярно и 

изчерпателно е  разгледал всички компоненти на зададения въпрос, но е допуснал 

несъществени пропуски и някои неточности. 

Оценка Добър /4,00/ се поставя  на отговор, при който ученикът е развил 

компонентите на зададения въпрос, но липсва изчерпателност в изложението. То е 

схематично, с пропуски и грешки. 

Оценка Среден /3,00/ се поставя на отговор, в който на зададения въпрос се отговаря 

повърхностно, със съществени пропуски и грешки. 



Оценка Слаб /2,00/ се поставя на  отговор,  който е представен много повърхностно и 

елементарно, със съществени пропуски и груби грешки, без биологична и езикова култура. 

Същата оценка се поставя, когато на зададения въпрос липсва отговор. 

 

       Изготвил: Маргарита Тонева 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ  (ООП) – 10. клас  

І ИЗПИТНИ ТЕМИ   

1. Закон на Кулон. 

2. Електрично поле. 

3. Потенциал на електростатично поле. 

4. Проводник в електростатично поле. 

5. Кондензатори. 

6. Диелектрик в електростатично поле. 

7. Магнитно поле. 

8. Магнитни свойства на веществата. 

9. Движение на заредени частици в електростатично поле. 

10. Движение на заредени частици в магнитно поле. 

11. Електромагнитна индукция. 

12. Променлив ток. 

13. Трансформатори. Пренасяне на електроенергия. 

14. Електромагнитни вълни. 

15. Спектър на електромагнитните вълни. 

16. Приложение на радиовълните и на микровълните. 

17. Разпространение на светлината. 

18. Отражение и пречупване на светлината. 

19. Дисперсия на светлината. 

20. Интерференция. 

21. Дифракция. 

22. Дифракционна решетка. 

23. Топлинно излъчване. 

24. Фотоелектричен ефект. 

25. Фотони. Обяснение на фотоефекта. 

26. Вълнови свойства на частиците. 

27. Атоми. 

28. Луминесценция. 

29. Лазери. 

30. Рентгенови лъчи. 

31. Атомно ядро. 

32. Радиоактивност. 

33. Видове радиоактивност. 

34. Ядрена енергия. 

35. Термоядрен синтез. 

36. Елементарни частици. 

37. Кварки. 

38. Звезди. 

39. Еволюция на звездите. 

40. Вселената. 

41. Развитие на Вселената. 

 

 



II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитният билет е тест с общо 24 задачи, от които:  

 20 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които един е 

правилният;  

 4 задачи със свободен отговор, за решаването на които ученикът представя в 

писмен вид необходимите обосновки.  

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се 

оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на 

решението на задачата.  

Първи модул – задачи от 1. до 20. се оценяват с по една точка. Общо за модула – 20 

точки. 

Втори  модул – задачи 21. до 24. от модула се оценяват с по четири точки.  

Общо за модула – 16 точки. 

ОБЩО: 36 точки. 

Общата оценка се оформя по формулата: 2 + (4*бр. точки) / 36.   

  

От 0 до 8 точки – Слаб (2,00) 

От 9 до 13 точки – Среден (3,00) 

От 14 до 22 точки – Добър (4,00) 

От 23 до 31 точки – Мн.добър (5,00) 

От 32 до 36 точки – Отличен (6,00) 

Литература: Учебник по физика и астрономия за 10 клас, изд. Клет (Булвест 2000), 

автори: М. Максимов и И. Димитрова 

       Изготвил: Татяна Григорова 

         

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

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ  

ХИМИЯ И ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ 

1. Енергетични промени при химичните реакции. Термохимия. 

2. Закономерности в термохимията. 

3. Скорост на химичните реакции. 

4. Фактори, от които зависи скоростта на химичните реакции. 

5. Катализатори и катализа. 

6. Химично равновесие.  

7. Фактори, които влияят върху система в химично равновесие.  

8. Подбор на оптимални производствени условия. 

9. Разтвори. 

10. Разтворимост на веществата. 

11. Общи свойства на разтворите.  

12. Разтвори на електролити.  

13. Силни и слаби електролити. Водата като електролит. 

14. Киселини, основи и соли. 

15. Реакции между електролити във водни разтвори. 

16. Хидролиза на соли. 

17. Окислително-редукционни процеси. 

18. Валентност. Степен на окисление. 



19. Окислително-редукционни процеси в практиката. Електролиза. 

20. Класификация на материалите. Метали. 

21. Желязо. 

22. Мед. 

23. Цинк. 

24. Производство на метали и сплави. 

25. Метали, техни съединения и сплави. 

26. Керамика и стъкло. 

27. Органични полимерни материали. Полимери. 

28. Пластмаси. 

29. Каучук. 

30. Химични влакна. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

31. Замърсяване на въздуха. 

32. Замърсяване на водите. 

33. Замърсяване на почвата. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценяването на знанията и уменията на учениците по учебния предмет Химия и 

опазване на околната среда в 10 клас е в съответствие с предварително поставените учебни 

цели и постигнатите очаквани резултати. 

 Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението е: 

отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в 

знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно 

при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят 

до краен резултат;  

много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е 

новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при 

изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са 

изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени 

и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 

точен; 

добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 

познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; 

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат; 

среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в 

знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите 

понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 

учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 

ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 

резултат; 



слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 

като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител 

„среден“. 
 

 В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър; 

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 

(Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците). 

Изпитният билет представлява тест, който съдържа въпроси със свободен или 

избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях. 

 Точките се преобразуват в оценка по формулата: 4*a/b +2, където а – брой получени 

от ученика точки, b – максимален брой точки в теста. 

 Крайната оценка е средноаритметична на двете. 

Учебникъта по химия и опазване на околната среда е на издателство "Анубис". 

 

         Изготвила:  Албена Кръстева 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ООП) – 10. клас 

 І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

Изпитът се провежда в две равно поставени части: 

- оценка на технико-тактическите умения чрез теглене на един изпитен билет с вида 

спорт от трите изучаваните в курса на обучение в училището (тенис на маса, 

волейбол, народни хора) 

- оценка на кондиционните възможности по четири теста за кондиция, оценявани по 

таблици, диференцирани по пол и възраст. 

Оценката на изпита се формира като се изчислява средна аритметична от оценките на 

двете части.  

 ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1. оценка на технико-тактическите умения по волейбол 

Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с две ръце отдолу на височина     най-

малко 1м – 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 2м на височина. След като направи три подавания на тази 

височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля  мрежата. 

2. оценка на технико-тактическите умения по тенис на маса 

Ученикът изпълнява сервис, след като пинг-понг топчето  се  постави на дланта на 

свободната ръка. Ръката трябва да бъде неподвижна, отворена  и  протегната с изпънати 

пръсти и свободен палец.  През  цялото време свободната ръка по време на контакта си с 

топката при сервиса трябва да е над нивото на игралната повърхност. При игра на двойки в 

тениса на маса топката трябва първо да докосне половин полето на сервиращия и след това 

половин полето на посрещащия.  



3. Ученикът трябва да умее да изпълни стъпките на следните хора, изучавани в курса на 

обучение: Дунавско хоро, Еленино хоро, Право тракийско хоро, Чичово хоро, 

Дайчово хоро, Пайдушко хоро. 

 ІІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- правилно изпълнени хора – отличен (6,00); 

- правилно изпълнени хора – мн. добър (5,00) 

- правилно изпълнени хора – добър (4,00); 

- над 2 правилно изпълнени хора – среден (3,00). 

 Oценка на кондиционните възможности по четири теста за кондиция, оценявани по 

таблици, диференцирани по пол и възраст. 

  Оценката е средно аритметично от покритите нормативи. 

НОРМАТИВИ 
ПО ПРЕДМЕТАФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

  10.  клас   
  момичета   
ОЦЕНКА скок от 

място 
 лицеви опори-

дам 
коремни 

преси 
 въже за 30 сек. 

отл. /6/ 1,80м.  40 бр. 70 бр.  60 бр. 
мн.доб./5/ 1,75м.  30 бр. 60 бр.  50 бр. 
добър /4/ 1,70м.  20 бр. 50 бр.  40 бр. 
среден/З/ 1,55м.  15бр. 30 бр.  30 бр. 
слаб под 1.55м  под 15 бр. под 30 бр.  под 30 бр. 
     
  момчета   
ОЦЕНКА скок от 

място 
 лицеви опори коремни 

преси 
 въже за 30 сек. 

отл. /6/ 2.20 м.  40 бр. 80 бр.  60 бр. 
мн.доб./5/ 2.10 м.  30 бр. 70 бр.  50 бр. 
добър /4/ 2.00 м.  20 бр. 60 бр.  40 бр. 
среден/З/ 1.90 м.  15 бр. 40 бр.  30 бр. 
слаб под 1.90 м.  под 15 бр. под 40 бр.  под 30 бр. 

 

      Изготвили: Надя Аврамова, Цвети Крусашки 

 

РИСУВАНЕ  (ОтПП) – 10. клас 

   І ИЗПИТНА ТЕМА:  „Етюд на глава с раменен пояс по натура“ 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- Прилагане на законите и принципите за композиране на глава по натура в 

изобразителното пространство. Мащаб на главата. 

- Конструиране и правилно пропорциониране. Постигане на характер и прилика с 

модела чрез вярно пропорциониране и разработка на детайлите. 

- Прилагане на перспективните закони. Перспективни съкращения на главата. 

- Прилагане на знанията за конструкцията на човешката глава, като се използват осите 

на симетрия. Конструиране и връзки между формите. 

- Прилагане на анатомичните познания за човешката глава. Анатомична и пластична 

връзка между глава, врат и раменен пояс. Връзка с костната и мускулната система. 

Полови особености. 

- Намиране на тоналните стойности – пластични умения при обемно и светлосенъчно 

изграждане на главата. 

- Психологическо състояние. 

- Разработване и степенуване на детайлите по значимост. 

- Цялостност и завършеност на етюда. 



- Прилагане на различни видове графични техники и материали при изграждането на 

етюда. 

 

 Времетраене на изпита – учениците трябва да се справят с поставената им задача за 

12 учебни часа.  

Материал и техника –  молив и въглен.                                                                                                                     

Формат – 46/55. 

Забележка: Моделът и неговото заплащане се организират от учениците, провеждащи 

изпита. 

 

        Изготвил:  Розина Васева 

 

РЕКЛАМНА ГРАФИКА  И УП РЕКЛАМНА ГРАФИКА (СПП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА: 

 ПРОЕКТИРАНЕ  НА  СОЦИАЛЕН  ПЛАКАТ  ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА  

 Формат  90 х 60 см 

 Работен материал – темпера, туш, пигменти, аерограф, хартии, колаж, валяци, 

печатарски мастила или компютърни програми. Използване на фотография. 

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

 Oценката се формира според пълнотата на познанията при проектиране и изпълнение 

на конкретната задача. Степенуването от отличен до слаб отразява следните елементи в 

работния файл: 

1. Подходящ подбор и обработка на работния материал /редактиране на 

изображенията, форматиране/. 

2. Компютърни умения при използването на различните графични и растерни 

програми. 

3. Наличие на работните слоеве – изображения, маски, филтри, текстови 

приложения. 

4. Добре намерена графична композиция. 

5. Пълноценна визуална информация и комуникация. 

 

 Изготвил: Николай Попов 

 

 

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (СПП) –10. клас 

 І  ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ: 

1. Създаване на Рекламен флаер за музикално събитие (концерт, DJ гост, представяне на 

клубно събитие и др.):  формат А5, двустранен с допълнително поле за рязане на нож 

5 мм. Интегриране на текст и векторни обекти (илюстрации, геометрични форми, 



ефекти). Възможност за използване на вече съществуващ флаер и собствена 

интерпретация и художествено решение върху него (Ученикът трябва да носи такъв.). 

2. Създаване на Рекламна дипляна за Книжарница (име по избор на ученика) с векторни 

елементи - отделни букви или  геометрични форми, формат А4, двустранна и поне с 

едно прегъване с допълнително поле за рязане на нож 5 мм. Интегриране на текст и 

векторни обекти (илюстрации, геометрични форми, ефекти). 

3. Създаване на Типографски плакат за „24 май” с векторни елементи, формат А4, с 

допълнително поле за рязане на нож 5 мм. Интегриране на отделни букви или 

векторни обекти (илюстрации, геометрични форми, ефекти). 

Програми: Adobe Illustrator, InDesign 

Умения: Работа с векторна програма Adobe Illustrator и  текстообработваща програма 

InDesign. Създаване на векторни обекти и владеене на текстообработка. Техническо 

предпечатно изпълнение на задачата. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. Оригиналност на идеята 

2. Композиция и типография 

3. Коректна предпечатна подготовка 

4. Умения за работа с компютърните програми  

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА: 4 часа. 

 

Изготвил: Албена Михайлова 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА (СПП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА:  

 Градски и парков пейзаж 

 Темата включва пейзаж от Софийските улици, вътрешните дворове, старите къщи и 

новата част на града. Трябва да се търсят характерни за града места и обекти. 

 Формат: 46/55, 50/70 см. или около тези размери. 

 Графичен  или живописен материал по избор на ученика. 

 Изпитът е 6 часа с материали за рисуване, осигурени от ученика.  

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

 Интересна гледна точка, правилно композиране и прилагане на въздушната и 

линеарна перспектива в композицията. Постигане на композиционен и светлинен център. 

Техническа грамотност и майсторство при изпълнението със съответния материал.  

        Изготвил: Мария Златанова 


