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   УТВЪРЖДАВАМ, 

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

         /Л. Балева/ 

 

КОНСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

на учениците в самостоятелна форма на обучение  

ЗА 12. КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ЗП и ЗИП) – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Правописни норми на БКЕ 

2. Пунктуационни норми на БКЕ 

3. Граматични норми на БКЕ 

4. Лексикални норми на БКЕ 

 ЛИТЕРАТУРА 

1. Христо Смирненски – поезия „Да бъде ден“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария 

музикант“, „Цветарка“ и „Зимни вечери“ 

2. Гео Милев – поемата „Септември“ 

3. Атанас Далчев – поезия „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, 

„Книгите“, „Камък“ и „Дяволско“ 

4. Елисавета Багряна- поезия „Кукувица“, Стихии“, „Потомка“ и „Вечната“ 

5. Йордан Йовков – разкази „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, 

„Другоселец“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“ и „Серафим“ 

6. Никола Вапцаров-поезия „Вяра“, „Писмо“, „Песен за човека“, „Сън“ „История“, 

„Завод“, „Кино“ и „Прощално“ 

7. Димитър Димов- романът „Тютюн“ 

8. Димитър Талев –романът „Железният светилник“ 

       КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценка Отличен (6,00) – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните 

знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за 

хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на 
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културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в 

сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и 

заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява 

аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и 

стилови норми на книжовния български език. 

 Оценка Много добър (5,00) – се поставя на писмена работа, в която са налице 

социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат 

се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на 

съчинението. 

  Оценка Добър (4,00) – се поставя на писмена работа, в която не се постига 

изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, 

правописни и стилови грешки. 

  Оценка Среден (3,00) – се поставя на писмена работа, в която има пропуски при 

формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови 

норми на книжовния български език. 

  Оценка Слаб (2,00) – се поставя в писмена работа, в която не се познава 

литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, 

ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска 

езикова култура. 

  Литературни компетентности 

1. Разбиране на условния характер нахудожествената литература 

2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна 

история. 

3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се 

прилагат при изясняване на зададения проблем 

4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл 

 Компетентности за изграждане на аргументативен текст 

1. Теза, съответстваща на формулирания проблем 

2. Целенасочена и задълбочена аргументация 

3. Логическа  последователна аргументация 

4. Ясно обособени ,логически последователни и смислово обвързани композиционни 

части 

 Езикови компетентности 

1. Владеене и прилагане на лексикалната норма 

2. Владеене и прилагане на граматичната норма 

3. Владеене и прилагане на правописната норма 

4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма 

 

 

 

         Изготвил:  Радослав Тухчиев 
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СВЯТ И ЛИЧНОСТ (ЗП) – 12. КЛАС 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Природа и общество. Противоречивото отношение между тях. 

2. Глобализацията: тревоги и надежди. 

3. Дилемата универсализация или глобализация. 

4. Политически отношения в съвременния свят. 

5. Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност. 

6. Културно наследство: проблемът за поколенията. 

7. Колективна памет и история. 

8. Култура и индивидуализация. 

9. Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип. 

10. Социални шансове на личността и неравенствата. 

11. Граждански форми на отстояване на човешките права. 

12. Демокрация на участието и ролята на гражданските организации. 

13. Гражданство и идентификация. Правата на малцинството. 

14. Нация и национална държава. 

15. Национална държава и малцинства. 

16. Малцинства в България и политика на социална интеграция. 

17. Икономическа интеграция. 

18. Създаване на интеграционните политики. 

19. Единният пазар. 

20. Икономически и валутен съюз. 

21. Общи политики на Европейския съюз. 

22. Социална политика на Европейския съюз. 

23. Членството на България в Европейския съюз. 

24. Идентичности и конфликти: Балканите. 

25. Локално, национално, регионално – как е възможен регионализмът в света. 

26. Идеята за обединена Европа и регионализмът. Идеологията „Европа на регионите.” 

         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). 

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

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

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

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

 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 Многодобър (5). 

 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). 

       Учебник: Свят и личност за 12. клас, издателство „Просвета”, автори Майя Грекова  и  

Лиляна Деянова, Ивайло Дичев и т.н., София, 2002 г.; изд. от 2011 г. и от 2017 г. 

                                                                                         

       Изготвил: Валентин Пиров 
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ЗП) – 12. клас 

І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

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

спорт от трите изучавани 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, Еленино, Право тракийско, Чичово, Дайчово, Пайдушко хоро. 

ІІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

- 6 правилно изпълнени хора – отличен 

- 5 правилно изпълнени хора – мн. добър 

- 4 правилно изпълнени хора – добър 

- над 2 правилно изпълнени хора – среден 

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 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ за 11. И 12. клас 

Момичета 

Оценка Скок от място Лицеви опори Коремни преси Въже за 30 сек. 

Отличен (6) 1,80 м 40 бр. 70 бр. 60 бр. 

Мн. добър (5) 1,75 м 30 бр. 60 бр. 50 бр. 

Добър (4) 1,70 м 20 бр. 50 бр. 40 бр. 

Среден (3) 1,55 м 15 бр. 30 бр. 30 бр. 

Слаб (2) под 1,55 м под 15 бр. под 30 бр. под 30 бр. 

Момчета 

Оценка Скок от място Лицеви опори Коремни преси Въже за 30 сек. 

Отличен (6) 2,20 м 40 бр. 80 бр. 60 бр. 

Мн. добър (5) 2,10 м 30 бр. 70 бр. 50 бр. 

Добър (4) 2,00 м 20 бр. 60 бр. 40 бр. 

Среден (3) 1,90 м 15 бр. 40 бр. 30 бр. 

Слаб (2) под 1,90 м под 15 бр. под 40 бр. под 30 бр. 

      Изготвили: Надя Аврамова, Цвети Крусашки 
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ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО (ЗИП) – 12. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Изкуство в периода XVI – XIX век. Същност и изявени художници от Барока. 

Бернини, Рембранд, Рубенс, Караваджо, Веласкес. 

2. Изкуство в периода XVI – XIX век. Неокласицизъм и Рококо. Обществени и 

политически принципи на Романтизма. Гоя, Енгр, Дьолакроа, Търнър. Реализъм –

Курбе и Барбизонска школа. 

3. Изкуството на Българското Възраждане- XVIII-XIX век. Периодизация. Характерни 

особености на епохата. Социални промени в българското общество. Обликът на 

българският възрожденски град. Възрожденски художествени и дърворезбарски 

школи. 

4. Модерно европейско изкуство от XIX-XX век. Импресионизъм. Моне, Мане, Реаноар, 

Дега . Сецесион. Постимпресионизъм – Сезан Ван Гог, Гоген.  Фовизъм. Кубизъм. 

Пикасо и Брак. Футуризъм. 

5. Българското изобразително изкуство след Освобождението. Създаване на Държавно 

рисувално училище. Първо поколение художници. Българското изкуството през 20-те 

и 30-те години на XX век. Никола Петров, Иван Милев, Николай Райнов, Сирак 

Скитник, Владимир Димитров – Майстора. 

6. Модерно европейско изкуство от XX век. Сюрреализъм. Салвадор Дали и Рене 

Магрит. Дада и войната в изкуството.Експресионизъм. Немски експресионизъм. 

Течението „Нова предметност“. Баухаус и промените в дизайна. Абстрактно изкуство 

Кандински, Малевич. Абстрактния експресионизъм на Джаксън Полък и неговите 

последователи.  

7. Изкуство от втората половина на XX век. Попарт артистите и Анди Уърхол. Преглед 

на модерната фотография от Август Зандер до Синди Шърман.Поява на лендарт и 

видеоарт. Нам Джун Пайк. Поява на изкуството на инсталациите и парформарсите. 

Немски акционисти. 

8. Изкуство от втората половина на XX век. Марина Абрамович. Феминистичната вълна 

в изкуството Джуди Чикаго. Франсис Бейкън. Съвременна британска арт сцена 

Лусиан Фройд и  Паула Рего. 

 Ресурси (визуален материал и теми): 

 https://drive.google.com/drive/folders/12HSD1DFQtVwsCPIWF8J9KZNJBApkvz9r?fbclid

=IwAR17Ky27yBGLXSBxpBcz7VxP0kHuiiIqOQXgoCzDkUwqcbN_LTYZAPDn4f8 

 Facebook група: История на изкуството 

 (групата е затворена и трябва да се свържете с мен, за да ви добавя). 

 За контакт:  arthistoryngpi@abv.bg 

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Отличен (6,00)  се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и 

умения: предане на съдържания по поставената тема, като в писмената работа е налице 

задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ ; показват се знания за  автори и творби, както и умения да ги ситуира в 

социокултурния контекст на епохата; умения за ползване на сравнителен стилов анализ; 

изгражда задълбочена логически последователна, смислово обвързана с темата 

https://drive.google.com/drive/folders/12HSD1DFQtVwsCPIWF8J9KZNJBApkvz9r?fbclid=IwAR17Ky27yBGLXSBxpBcz7VxP0kHuiiIqOQXgoCzDkUwqcbN_LTYZAPDn4f8
https://drive.google.com/drive/folders/12HSD1DFQtVwsCPIWF8J9KZNJBApkvz9r?fbclid=IwAR17Ky27yBGLXSBxpBcz7VxP0kHuiiIqOQXgoCzDkUwqcbN_LTYZAPDn4f8
mailto:arthistoryngpi@abv.bg
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аргументация;  демонстрира умения  да отдели главното от второстепенното при излагането 

на съответния въпрос; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки. 

 Много добър (5,00)  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието  

на поставения въпрос, в съответствие с развитието на историческия контекст, вярно, но 

сбито; в писмената работа трябва да са демонстрирани умения за описание и анализ на 

художествена творба ; демонстрират се точни представи за хронологията и за сумарната 

характеристика на съответната епоха, както и открояване на някои от най-известните й 

паметници, творби и автори; допуснати са единични граматични, правописни или 

пунктуационни грешки.  

  Добър (4,00)  се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като 

цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за историческото развитието на 

поставения проблем; изпълнена е непоследователно, но се запазва смисълът на  текста; 

включени са знания за основни представителити от епохата и техните произведения, като се 

демонстрират умения за описание, без умения за анализ и съпоставяне; демонстрирани са 

фактологични знания. 

 Среден (3,00)  се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като 

цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е 

съобразена с поставената задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност ;  

упоменават се автори и произведения пряко свързани с поставения въпрос;  допуснати са 

груби и повтарящи се, правописни и пунктуационни грешки . 

 Слаб (2,00) се поставя на писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки  

и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието по поставения 

въпрос; липсват сведения за автори, творби и характеристики на епохата; липсват умения за 

описателен и сравнителен анализ на произведения свързани с поставения въпрос; проявява се 

явна езикова и историческа некомпетентност.                                                           

             

        Изготвил:  Вяра Иванова 

РИСУВАНЕ  (ЗИП и УП) – 12. клас 

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

 Етюд на полуфигура на формат 50/70 

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

изпита. 

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Правилно композиране във формата, перспективни съкращения  и конструкция на 

модела. Държи се на вярно предаване на характера, състоянието и анатомичните особености 

на модела. Пластично обемно изграждане на фигурата с графичен материал по избор на 

ученика (моливи, въглени, креда, туш и т.н.). 

 III ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТА – 16 учебни часа, разпределени в два дни. 

        Изготвил:  Мария Златанова 
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КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (ЗИП) – 12. клас  

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“)  

 І ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ: 

1. 3DS studio Max – моделиране  

изработване на рекламна пластика със стандартни материали  

 на тема: 

1.1 Музика 

1.2 Спорт 

1.3 Екология 

2. Обработка на лого  

импортиране, създаване на 3D обект от 2D обект, манипулиране посредством 

модификатори, извиване по зададена крива 

3. Прилагане на материали на зададен 3D обект 

/основен цвят, блясък, рефлекс, прозрачност, графично изображение, обработка 

посредством модификатори/ 

4. Рендериране на зададена сцена – поставяне на камера,  

4 бр. визуализации, подготовка за печат 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Добри познания за формообразуване, пространствено мислене, композиция. 

2. Оценката се определя от степента на познания по конкретната тема. 

3. Прецизност при изпълнение на поставената задача. 

4. Оригиналност на идеята.  

5. Естетическа стойност и визуално въздействие. 

     Изготвили:  Милена Антонова,  Дияна Драйчева 

ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА  (ЗПП) – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Web Design (1 and 2) 

2. Layout (2) 

3. DTP (1 and 2) 

4. CAD 

5. Education (1 and 2) 

6. Business Types 
7. Motion Design 

8. Editorial Design 
9. Corporate Design 

10. Music Industry Design 

11. Video Game Design 

12. Information Design 

13. Publishing Design 

14. Advertising Design 
15. Environmental Design 
16. Interior Design 

17. Fashion Design 

18. Interactive Design 

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 В резултат на обучението по Чужд език по професията ученикът трябва да може да 

съставя изказвания по зададена тема от конспекта. Устният и писменият изпит се оценяват по  

следните критерии: 

- съответствие на изказването със зададената тема; 

- правилна употреба на граматични структури; 
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- умение за разбиране и отговаряне на въпроси и за коментиране на прочетеното, като 

се ползва съответната терминология (специализирана лексика, която е обобщена в 

речник след всеки раздел). 

 Отличен: правилна употреба на лексиката и граматическите форми, липса на 

сериозни грешки в писмен и устен текст; 

 Много добър: наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката; 

 Добър: недостатъчни изразни средства по темите, граматични неточности; 

 Среден: сериозна липса на изразни средства, груби граматични грешки; 

 Слаб: невъзможност за изразяване на английски език, неспазване на граматичните 

правила. 
 

Изготвили: Алина Попова, Христиана Хинова 

 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН  (ЗПП) – 12. клас 

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

 Peкламен щанд – 

- изработване на проект на тема по избор на 3DS studio max; 

- прилагане на материали. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 Намиране на художествен образ, съответстващ на темата.  

 Връзка между графика и пластичен език. Функционалност.  

 Прецизност при изпълнение на поставената задача. 

 Оригиналност на идеята.   

 Естетическа стойност и визуално въздействие. 

 Добри познания в 3DS studio max. 

     Изготвили:  Милена Антонова,  Дияна Драйчева 

 

УП ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН  (ЗПП) – 12. клас 

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

 5 бр. визуализации на 3DS studio max /поставяне на камера, подготовка за печат/ 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 Прецизност при изпълнение на поставената задача. 

 Композиция.   

 Естетическа стойност и визуално въздействие. 

 Добри познания в 3DS studio max. 

 

     Изготвили:  Милена Антонова,  Дияна Драйчева 
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СКУЛПТУРА  (ЗИП) – 12. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН“) 

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА – Моделиране на глава от натура 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Изграждане на конструкция, намиране на характерни за модела пропорции, пластично 

изграждане на детайлите. 

 Задачата се изпълнява в материал – глина. 

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

изпита. 

 

Изготвил: Александър Александров 

 

УЧEБНО-ТВОРЧЕСКА ПРАКТИКА – 12. клас  

 І ТЕМА:   

 Сложен градски и парков пейзаж с фигури 

 Темата включва композиция от Софийските улици, вътрешните дворове, старите 

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

различни гледни точки и перспективен поглед. В пейзажа трябва да има фигури и елементи 

от градския екстериор. 

 Формат 50/70 см. или по-голям.  

 Графичен  или живописен материал по избор на ученика. 

 Изпитът е 8 часа с материали за рисуване, осигурени от ученика и подпечатани от 

училището.   

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Избор на интересна гледна точка и правилно композиране. Прилагане на въздушната 

и линеарна перспектива в композицията. Правилно мащабиране и пропорции на фигурите и 

сградите. Постигане на композиционен и светлинен център. Техническа грамотност и 

майсторство при изпълнението с материал.  

        Изготвил:  Мария Златанова  

  

 

 

 


