
 

      

       УТВЪРЖДАВАМ, 

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

                  /Л. Балева/ 

 

КОНСПЕКТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10. КЛАС 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  (ЗП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване 

2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература 

3. Функции на научния текст и на художествения текст 

4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените текстове  

5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба 

6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст 

7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи литературното и 

културното развитие 

8. Публично изказване по литературен проблем 

9. Публично изказване по научен проблем 

10. „Езикът” на тялото в реториката 

11. Извличане на съществена информация от текстове 

12. Езикови средства  за изграждане на аргументативна верига 

13. Книжовни езикови норми 

14. Създаване на аргументативни текстове 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ренесанс 

2. Джовани Бокачо. „Декамерон” 

3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система 

4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на 

Хамлет (характеристика на образа) 

5. Класицизъм 

6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на 

Тартюф) 

7. Просвещение  

8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – 

силата на човешкия характер 

9. Романтизъм 



10. Пърси Биш Шели – живот и творчество 

11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо” 

12. Социален реализъм 

13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система 

14. Модернизъм 

15. Пол Верлен –живот и творчество 

16. Българско възраждане 

17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът на 

народа. 

18. Петко Р. Славейков.  „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната традиция. 

19. Любен Каравелов. „Българи от старо време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и 

светът на младите 

20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация” 

 

      II 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 

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. 

 

         Изготвил: Божидар Радоев 

 

  



АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ЗП) – 10. клас 

 І Тематична област: 

1. A world of difference 

2. The working week 

3. Good times, bad times 

4. Getting it right 

5. Our changing world 

6. What matters to me 

 II Граматика: 

1. Naming tenses – Present, Past, Present Perfect 

2. Present Tenses – simple and continuous; state verbs, passive 

3. Past tenses – simple and continuous, past perfect, used to 

4. Advice, obligation and permission 

5. Future forms 

6. Information questions 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Отличен: правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на сериозни 

грешки. 

 Много добър: Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката. 

 Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

 Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

 Слаб: Невъзможност за изразяване на английски език, неспазване на граматичните правила. 

    

 Изготвил: Алина Попова 

  



РУСКИ ЕЗИК (ЗП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Свободное время (устно). 

2. Страшеклассники и музыка в их жизни. 

3. Победа над собой. 

4. Спортивный словарь (устно). 

5. Звездная фамилия 

6. Театральный словарь (устно). 

7. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

8. Золотое кольцо России-Суздаль, Владимир. 

9. Ярославль, Кострома. 

10. Ростов Великий, Переславль-Залеский 

11. Действительные причастия. 

12. Страдательные причастия. 

13. День славянской письменности и культуры. 

14. Экскурсия в Санкт-Петербурге – 1ч. и 2 ч. 

15. Достопримечательности Санкт-Петербурга (устно). 

 

 ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Изпитният билет съдържа две части : писмена и устна. Крайната оценка е 

средноаритметична от двете. 

 Писмена част – превод от руски на български език, граматични упражнения под формата 

на тест. 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. 

 Устна част – четене на текст и владеене на лексиката по зададените теми.  

 Оценяване :  

 Отличен: правилна употреба на лексиката и граматическите форми. 

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

            Добър: недостатъчни изразни средства по темите; граматични неточности. 

            Среден: сериозни липси на изразни средства; груби граматични грешки. 

            Слаб: невъзможност за изразяване на руски език; неспазване на граматичните правила. 

       Изготвил : Марияна Георгиева 

  



МАТЕМАТИКА (ЗП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

І срок 

 КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ 

1. Реални числа – рационални и ирационални числа (преговор с допълнение) 

2. Релации и операции с реални числа. Изобразяване на реалните числа върху числовата ос 

3. Функция. Линейна функция (преговор) 

4. Квадратна функция. Графика на квадратната функция y = ax2 

5. Графика на квадратната функция    y = ax2 + bx + c, a ≠ 0 

6. Най-малка и най-голяма стойност на квадратната функция 

РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА 

7. Квадратни неравенства  

8. Системи квадратни неравенства с едно неизвестно  

9. Решаване на неравенства от по-висока степен  

10. Дробни неравенства  

СТЕПЕН 

11. Квадратен корен и корен трети 

12. Корен n-ти  

13. Коренуване на степен и корен. Основно свойство на корените 

14. Степен с цял показател  

15. Степен с рационален показател  

16. Логаритъм. Свойства   

17. Сравняване на логаритми 

 ІІ срок 

 ТРИЪГЪЛНИК 

18. Тригонометрични функции на остър ъгъл (преговор) 

19. Решаване на правоъгълен триъгълник (преговор) 

20. Функциите синус и косинус на ъгли от 0° до 180°  

21. Синусова теорема 

22. Косинусовата теорема 

23. Лице на многоъгълник (преговор) 

24. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник 

25. Правилни многоъгълници 

26. Общи задачи 

 КОМБИНАТОРИКА 

27. Съединения. Основни правила за събиране и умножение в комбинаториката 

28. Как да броим (пермутации) 

29. Как да броим (вариации) 

30. Как да броим (комбинации) 

31. Класическа вероятност  

 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.  

Изготвил: Велияна Младенова 



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 



ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ЗП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Бази от данни – определение и структура. Действия с база данни. Модели на данни. 

2. СУБД MS ACCESS 2010 – предназначение, основни менюта. 

3. Първоначално създаване на БД. Създаване на таблица с шаблон /contacts/ и без шаблон по 

зададено съдържание в меню create  table design. Настройки  на полетата по видове данни, 

добавяне на ключ към ключовото  поле. Попълване на записите  в datasheet view. Умение 

да се редактират таблиците. 

4. Създаване на връзки между таблиците. Видове връзки. 

5. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки. Създаване на заявки по определен 

критерий. 

6. Създаване на формуляр (бланка), попълване на данни, разглеждане на данни, търсене и 

редактиране на данни. 

7. Създаване на отчети. 

8. Електронна търговия – основни сведения. Електронни разплащания – основни сведения. 

Електронни пари. 

9. Компютърни презентации – средата на MS POWER POINT 2010. 

10. Интерактивни презентации – действия към обект бутон. 

11. Интерактивни презентации – действия към обекти текст и графична форма. 

12. Интерактивни презентации – действия към обекти художествен надпис и изображение. 

13. Анимационни действия с обекти. 

14. Интегриране на ИТ. Интегриране на отчет, направен чрез MS ACCESS в презенация, 

направена чрез MS POWER POINT. 

 Изпитът се състои от две части: теоретична (тест) и практическа, състояща се от 

изработване на БД в MS ACCESS по зададена тема и интегриране на отчета в презентация, 

направена в MS POWER POINT. 

  

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Тест: Тестът се състои от 22 въпроса, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка, като от 9 

до 12 точки оценката е Среден (3,00), от 13 до 16 точки – Добър (4,00), от 17 до 20 точки – Мн. 

добър (5,00) и от 21 до 22 точки – Отличен (6,00). 

Практическа задача: 

 Базови познания по MS POWER POINT и MS ACCESS: 

 съдаване на БД и поне една таблица и на презентация без ефекти – Среден (3,00); 

 създаване на поне две таблици по различен път. Ученикът трябва да направи доклад, 

формуляр и заявка, в презентацията да има ефекти и бутон – Добър (4,00); 

 таблиците са свързани помежду си с връзки, има направени доклад, формуляр и заявка, 

в презентацията са изпълнени повечето условия – Мн. добър (5,00); 

 няма допуснати грешки при създаването на БД, направена е и заявка по критерий, 

презентацията има изпълнени всички условия без грешка – Отличен (6,00). 

 Крайната оценка се формира от средноаритметичната стойност на двете оценки. 

Изготвил: Мирослав Жеков 

  



ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ЗП) – 10. клас 

  І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

 ІІ  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Изпитният билет съдържа: отговор на исторически въпрос, който има за цел да провери 

умението за структуриране на исторически текст. 

 Оценка Отличен 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 и  фактологически грешки. 

 Оценка Много добър 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 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. 

 1. Светът в края на 19 и началото на 20 век. 

2. Международни отношения след І световна война. 

3. Руската империя, кризата в Русия и революцията на болшевиките. 

4. Италия под властта на фашизма. Раждането на фашизма. 

5. Военният комунизъм и същност на НЕП – нова икономическа политика. 

6. Наследниците на Руската империя преустройват живота на милиони.  

7. Личността на Сталин. 

8. Репресиите в Съветския съюз – Вавилов,Тухачевски, Раковски. 

9. Англия и САЩ  през периода  1924–1939 г. Сухият режим. Голямата  депресия. 

10. Версайско-Вашингтонска система в действие. 

11. Установяване на нацистка диктатура в Германия. 

12. Стихиите на експанзионизма в мирно време. 1938 – 1939 г. 

13. Светът в тревожните дни на предвоенната криза. 

14. Жертвоприношението на Полша и първи етап на ІІ световна война. 

15. Нови фронтове в Европа, Азия и световния океан. 1941 – 1942 г. 

16. Прелом в хода на войната .1943 – 1944 г. 

17. Гневът на народите срещу фашизма и варварството на агресорите.  

18. Победата на антихитлеристката коалиция и краят на световната война. 

19. Морални ценности и политически реалности на следвоенния свят. 

20. Международната политика и начало на нова конфронтация. 1945 – 1955 г. 

21. Феноменът деколонизация.  

22. Япония се възражда и просперира. 

23. Общи процеси и тенденции в развитието на индустриалните държави. Трета и 

Четвърта технологични революции. 

24. САЩ от 1945 г. до 2015 г. 

25. Германия от 1945 г. до 2015 г. 

26. Съветският съюз от 1945 г. до Русия през 2015 г. 

27. Източна Европа 1950 – 2015 г. 

28. Китай 1945г. – 2015 г. 

29. Локални огнища и конфликти на напрежение в съвременния свят. 

30. Международни отношения през периода 1955 г. – 1989 г. 

31. Мирно съвместно съществуване и разведряване. 

32. Втора студена война и вотът на милиони за мир и разбирателство. 



 Оценка Среден 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 и/или правописни грешки. 

 Оценка Слаб се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е 

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

        Изготвил: Валетнин Пиров 

  



ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА (ЗП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ   

1. Географско положение и граници на България. 

2. Съвременен релеф на България. 

3. Полезни изкопаеми на България. 

4. Климат на България. 

5. Води на България. 

6. Почви на България.  

7. Растителен и животински свят на България. 

8. Дунавска равнина. 

9. Старопланинска природогеографска област. 

10. Краищенско-Средногорска област. 

11. Тракийско-Странджанска област. 

12. Осогово-Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма. 

13. Рила. 

14. Пирин и долината на Места. 

15. Родопи. 

16. Черно море и Българското черноморско крайбрежие. 

17. Етнокултурен облик на българския народ. 

18. Брой и движение на населението. 

19. Структура на населението в България. 

20. Селищата в България. 

21. Държавно устройство и институции в България. 

22. Развитие на стопанството в България. 

23. Първичен икономически сектор. Земеделие. 

24. Вторичен икономически сектор. Промишленост. 

25. Лека и хранително-вкусова промишленост. 

26. Третичен икономически сектор. Транспорт и съобщения. 

27. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли. 

28. Териториална структура на стопанството. 

29. Югозападен регион. 

30. Западен Тракийско-Родопски регион. 

31. Източен Тракийско-Родопски регион. 

32. Югоизточен регион. 

33. Североизточен приморски регион. 

34. Североизточен придунавски регион. 

35. Северен централен регион. 

36. Северозападен регион. 

 Литература: География и икономика за 10. клас (ЗП), Пенин, Р., Булвест 2000 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Критерии за оценка на тест 

0-30% – Слаб (2) 

31-45% – Среден (3,00) 

46-60% – Добър (4,00) 

61-80% – Много добър (5,00) 



81-100% – Отличен (6) 

Критерии за оценка при устно изпитване и писмен отговор на географски въпрос 

Отличен  

Притежава задълбочени знания по география и икономика, които доказва чрез пълни и 

аргументирани отговори. Притежава богата езикова култура.  

Умее да представя, анализира и обяснява природните явления и закономерности, дава примери. 

Анализира статистически данни, диаграми, схеми и други изображения в унисон с учебния 

материал за съответния випуск.  

Безупречно работи с картите в атласа и в кабинета; умее да изчертава и анализира контурни 

карти, както и различни графики. 

Умее да създава текст по зададена тема. 

Много добър  

Познава много добре материала, но дава непълни отговори и при  устно, и при писмено 

изпитване, показва пропуски в работата с географска карта и статистическа информация. Умее 

да изчертава графики и контурни карти, но се затруднява при анализа им. 

Добър  

Интерпретира географската информация, но има пропуски. Трудно коментира изображения, 

графики и статистическа информация. Умее да работи с контурни карти и да изчертава 

диаграми, но сериозно се затруднява с анализа им. Показва пропуски в работата с географска 

карта. 

Среден  

Има съществени пропуски при работата с карти , графики и статистика, не умее добре да 

обяснява и анализира изучаваните природни явления и закономерности. Не умее да прави 

задълбочена характеристика на изучаваните континенти, държави и икономически отрасли в 

съответните випуски. Сериозно се затруднява с изпълнението на практически задачи. 

Познанията са незадоволителни- ученикът дава непълни и неаргументирани отговори на 

поставените въпроси и задачи. 

Слаб  

Не познава изучаваното съдържание и има сериозни пропуски в знанията. Не се ориентира при 

работа с географски карти и графики и не умее да ги анализира. Не се справя с изпълнението на 

поставените практически задачи. 

        Изготвил:  Мая Свиленска 

  



ЕТИКА И ПРАВО II срок (ЗП) – 10. клас 

 І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Що е етика. 

2. Свобода. 

3. Съвест. 

4. Достойнство. 

5. Недобронамереност. 

6. Уважение. 

7. Приятелство. 

8. Любов. 

9. Семейство. 

10. Идеали и смисъл. 

11. Идеята за правото. 

12. Политика и право. 

13. Човекът и неговите права. 

14. Собственост. 

15. Задължения. 

16. Граждански общности. 

17. Поява същност и форми на държавата. 

18. Конституция. 

19. Избори. 

20. Парламент. 

21. Управление. 

22. Съд. 

23. Международен правов ред. 

24. Войната и мирът. 

25. Човекът гражданин на света. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Критериите за оценяване могат да се сведат до три: 

 осмисленост – до 2 точки 

 образованост – до 1 точка 

 оригиналност – до 1 точка 

 Този максимум от 4 точки се прибавя към базата от 2 и се получава максимална оценка – 

Отличен (6,00). 

        Изготвил:  Валентин Пиров 

  



БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗП) – 10. клас 

1. Равнища на организация на многоклетъчния организъм 

2. Размножаване на животните и човека  

3. Зародишно развитие на животните и човека 

4. Следзародишно развитие на животните и човека 

5. Увод в генетиката 

6. Монохибридно кръстосване 

7. Дихибридно  кръстосване 

8. Взаимодействие между алели на един и същ ген 

9. Взаимодействие между алели на различни гени 

10. Решаване на генетични задачи 

11. Модификационна изменчивост 

12. Мутационна изменчивост на човека 

13. Генетика на човека 

14. Наследствени болести на човека 

15. Постижения и перспективи на съвременната генетика 

16. Хипотези за произхода на живота на Земята 

17. Развитие на еволюционната идея 

18. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични и сравнителноембриологични 

доказателства за еволюцията 

19. Палеонтологични, биогеографски и доказателства на други науки за еволюцията 

20. Историческо развитие на организмовия свят 

21. Изменчивостта и наследствеността като предпоставки за еволюцията 

22. Фактори на еволюцията 

23. Съвременни схващания за естествения отбор 

24. Вид и видообразуване 

25. Макроеволюция 

26. Основни насоки и пътища на еволюционния процес 

27. Палеонтологична история на човека 

28. Човешки раси 

29. Биологична и социална същност на човека  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Тестът съдържа 20 въпроса. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.  За грешен отговор, за 

посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се 

присъждат и не се отнемат. 

Оценката на теоретични въпрос се извършва по точкова система, посочена в Оценяваните 

компетентности.  

Максималният брой точки на теста 20. Максималният брой точки на теоретични въпрос е също 

20. Преминаването от точки в цифрова оценка съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от 2003 г. за 

системата на оценяване се извършва по следната  

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

над 79% – Отличен (6) 

60% - 79% – Много добър (5) 

40% - 59% – Добър (4) 

20% - 39% – Среден (3) 

под 20% – Слаб (2) 

над 16 точки – Отличен (6) 

от 12 до 15 точки – Много добър (5) 



от 8 до 11точки – Добър (4) 

от 4 до 7 точки  – Среден (3) 

под 4 точки – Слаб (2) 

 Окончателната оценка на изпита се оформя като средноаритметична от оценките  на 

теоретичния въпрос и теста.  

         Изготвил:  Маргарита Тонева 

  

  



ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ (ЗП) – 10. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ      

1. Разпостранение на светлината. 

2. Отражение и пречупване на светлината. 

3. Дисперсия на светлината. 

4. Интерференция на светлината. 

5. Кохерентни вьлни. 

6. Дифракция на светлината. 

7. Дифракционни решетки и спектри. 

8. Източници на светлина. 

9. Инфрачервени и ултравиолетови льчи. 

10. Рентгенови льчи. 

11. Топлинно нзльчване. 

12. Фотоелектричен ефект. 

13. Фотони. Обяснение на фотоефекта. 

14. Спектър на водородният атом. 

15. Квантов атомен модел на Бор. 

16. Атомни преходи. Лазери. 

17. Атомно ядро. 

18. Радиоактивност. 

19. Алфа-, бета- и гама- разпадане. 

20. Делене на урана. Ядрени реактори. 

21. Термоядрен синтез. 

22. Елементарни частици. Кварки. 

23. Звезди. Еволюция на звездите. 

24. Светът на галактиките. 

25. Вселената. 

 Литература: Учебник по физика и астрономия за 10. клас /ЗП/, изд. ”Булвест-2000”, 

автори: Максимов и Христакудис 

 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Всеки изпитен вариант се състои от : 

- 20 въпроса с избираем отговор (всеки носещ по 1 точка); 

- 4 въпроса със свободен отговор (всеки носещ по 4 точки). 

 

 Максимален брой: 36 точки  Оценка = 2 + (4* бр. точки) / 36 

 

        Изготвил:  Татяна Григорова 

 

  



 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 от там 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:  Ирена Паскалева 

  



ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ЗП) – 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: 

- 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. 

 

      Изготвили: Надя Аврамова, Цвети Крусашки 

  

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/3/ 1,55м. 15 бр. 30 бр. 30 бр. 

слаб под 1.55м под 15 бр. под 30 бр. под 30 бр.

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/3/ 1.90 м. 15 бр. 40 бр. 30 бр. 

слаб под 1.90 м. под 15 бр. под 40 бр. под 30 бр.

 НОРМАТИВИ I - ВИ СРОК 2015/2016 ГОДИНА
ПО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

10,11 и 12 клас

момичета

момчета



РИСУВАНЕ  (ЗИП и УП) – 10. клас  

 І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

 Етюд на глава от натура с разработен раменен пояс на формат 46/55. 

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

(моливи, въглени, туш и др.). 

       Изготвил:  Цветан Пепелярски 

  



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 

  



 ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН (ЗПП) – 10. клас 

 I ИЗПИТНА ТЕМА 

 Рекламна витрина на тема по избор в М 1:10, с размери: 

25/35 см, дълбочина 15 см. 
 

1. Изпълнение на макет 

2. Композиция, композиционнен център 

3. Видове техники за изпълнение 

4. Информационна графика 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Намиране на худ. образ, съответстващ на темата. Връзка между графика и пластичен 

език 

2. Оригиналност на идеята. Естетическа стойност и визуално въздействие. 

3. Умения при изработването на макета и прецизно изпълнение. 

 

      Изготвили: Милена Антонова, Боряна Велева 
 
 

       

  



СКУЛПТУРА  (ЗПП и УП) – 10. клас   

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН”) 

 

 I ИЗПИТНА ТЕМА 

 Моделиране на човешка глава от гипсов модел. 

 Материал: глина  

 Забележка: Използва се гипсов модел от гипсотеката на училището. 

 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Анализиране и достоверно пресъздаване на пропорциите, основните оси и синтеза на 

пластичния изказ при гипсовия модел. 

 Продължителност на изпита  – 14 учебни часа, разпределени в два дни. 

       Изготвил: Александър Александров 

  



ЕРГОНОМИЯ (ЗПП) – 10. клас 

 I ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Специфични органи за управление. Видове ОУ 

2. Размери на човешкото тяло. Седящо и стоящо положение. 

3. Динамични размери на човешкото тяло. Диапазон на движенията. 

4. Работно място. Работни зони. Общи условия. Ергономични изисквания към 

проектирането на правилна работна среда. 

5. Работни движения. Трудова дейност. Основни параметри. 

6. Организиране на работното място. Изработване на скици във формат А4. Стояща 

работна поза. Седяща работна поза. 

7. Работна мебел. Организация. Осветление на работното място. Общи изисквания. 

8. Графични знаци. (букви, цифри, графичен знак) 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Оценката се определя от степента на теоритичните познания по съответната тема. 

2. Умения при изпълнение на поставената задача. 

 

       Изготвили: Милена Антонова, Боряна Велева 

 

       

  



 АРХИТЕКТУРА (ЗПП) – 10. клас 

 I ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Архитектурен мащаб. Съразмерност. Видове мащаб - относителен, оптически, човешки. 

Изработване на скици във формат А4. 

2. Допълнителни художествени средства в архитектурата. Композиция, цвят, фактура, 

текстура. Светлина и значение на светлината. Изкуството в архитектурата. 

3. Изработване на скици във формат А4 - синтез на природа и архитектура. 

Контраст. 

4. Архитектурни стилове. Стилови направления. 

5. Изработване на чертеж - интериор във формат А4. Съпоставка между форма, цвят и 

светлина. Графичен образ - разграничаване на отделните средства и материали, 

използвани в архитектурата. 

6. Стилови направления през 21 век. Новости. Изработване на скици на видове 

съвременни сгради във формат А4. 

7. Изработване на пластика в макет на една от изброените теми: музика, екология, 

лято, съвременни технологии. Материали: картон, мокава, цветни картони, 

лепило, моливи, пишещи средства. 

 II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Добри познания за мащаб, формообразуване, композиция, графичен образ. 

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

3. Прецизност при изпълнение на поставената задача. 

 

      Изготвили:  Милена Антонова, Боряна Велева 
 

 

  



УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА ПРАКТИКА (ЗПП) – 10. клас 

 I ИЗПИТНА ТЕМА 

 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 4 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 
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КОНСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

на учениците в самостоятелна форма на обучение  

за 2016/2017 учебна година 

ЗА 11. КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ЗП) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера 
2. Текстове документи 
3. Извличане на информация от текстове документи 
4. Общуването в медийната сфера 
5. Текстове в медийната сфера 
6. Дебат и дискусия 
7. Публично изказване по граждански проблем 
8. Техники за изграждане на аргументативен текст 
9. Разследваща журналистика. Репортаж. Жълта преса.  

            ЛИТЕРАТУРА 
1. Ботев – поетът и  гражданинът 
2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, „Хайдути”, „На 

прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”/ 
3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/ 
4. Христо Ботев. Елегията „Майце си” 
5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия” 
6. Иван Вазов. „Епопея на забравените” 
7. Повестта „Чичовци” от Иван Вазов – строеж, проблематика, персонажи. 
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8. „Под игото” от Иван Вазов – епично повествование за историческия и духовен живот 
на нацията в епохата преди Освобождението 

9. Вазовите разкази – портрети на една епоха. Разказът „Дядо Йоцо гледа” 
10. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”. 
11. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов 
12. Пенчо Славейков. Поемите „Ралица”, „Cis moll”. 
13. Пенчо Славейков. „Сън за щастие”. 
14. Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворението „Градушка”. 
15. Патриотичната тема в поезията на Яворов /”Заточеници”/ 
16. Драмата на любовта в поезията на Яворов /”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, 

„Стон”/ 
17. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /„Маска”, Две души”/ 
18. Елин Пелин. Разкази / „Ветрена мелница”, „Задушница”, „На оня свят”, „Косачи”, 

Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите камбани”/  
19. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на човешките 

ценности 
20. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му / „Да се завърнеш…”, „Помниш ли…”, 

„Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, „Един убит”, „Тиха победа”/ 

      IIІ 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 
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. 
 
         Изготвили:  Радослав Тухчиев 
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МАТЕМАТИКА  (ЗП) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Числова редица. Определения 
2. Аритметична прогресия  
3. Геометрична прогресия  
4. Лихва, кредит, рента  
5. Допълнение към Числови редици 
6. Статистическо разпределение на извадка. Статистически редове  
7. Емпирична функция на разпределение 
8. Полигон, хистограма, диаграма 
9. Средни статистически величини. Дисперсия, медиана, мода 
10. Статистически оценки 
11. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°  
12. Обобщен ъгъл 
13. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл 
14. Основни тригонометрични тъждества на ъгли, различаващи се с кратно на 90° 
15. Изменение на тригонометричните функции. Периодичност 
16. Тригонометрични функции на реален аргумент. Основни тъждества на един и 

същ ъгъл. Четност и нечетност 
17. Основни тригонометрични тъждества за сбор и разлика от два ъгъла 
18. Функции на удвоен ъгъл и половината от даден ъгъл 
19. Числена стойност на тригонометричен израз 
20. Преобразуване на сбор или разлика от тригонометрични функции в произведение и 

обратно 
21. Преобразуване на тригонометрични изрази 
22. Решаване на триъгълник. Тъждества, свързани с триъгълник 

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. 

       Изготвил:  Тодорка Стоименова 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ЗП) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 
1. Славяните 
2. Българите 
3. Създаване и укрепване на българската държава 680 – 802 
4. Териториално разширение и централизация на държавата през ½ на ІХ 
5. Покръстването на българите 
6. България при Симеон Велики 
7. Политическа криза и падане на България под византийска власт 
8. Българските земи под византийска власт 
9. Въстанието на Асеновци и възстановяването на българската държава 1185-1207 
10. Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ 
11. България при приемниците на Иван Асен ІІ 
12. Завладяването на България от османските турци 
13. Българите в османската империя ХV – ХVІІ в. 
14. Стопански живот и общество на българите през ХV – ХVІІ в. 
15. Антиосманска съпротива на българите 
16. Зараждане на българската национална идея 
17. Движение за новобългарска просвета 
18. Борба за независима църква 
19. Начало на организираната национално-освободителна борба 
20. Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г 
21. Априлското въстание 1876 г. 
22. Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878 
23. Начало на държавен живот 
24. Развитие на Княжество България 1879 – 1885 г. 
25. Източна Румелия и Съединението 1885г. 
26. Българската държава 1886г. до началото на ХХ в. 
27. Борби на неосвободените българи 1878 – 1912 г. 
28. Воините за национално обединение 1912 – 1918 
29. Управление на БЗНС и Демократическия сговор 
30. Изпитанията през 30-те години на ХХ. 
31. . България в годините на Втората световна война 
32. Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система 
33. Преход към демокрация 
34. България и европейските структури. 

ІІ  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. 
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 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 
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ФИЛОСОФИЯ (ЗП) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.  В  началото  е съмнението 
2.  Що е  философия 
3.  Класически методи 
4.  Модерни методи 
5.  Битие 
6.  Природа. Мит. Космос. Символ 
7.  Природа. Вселена и дом 
8.  Светът на културата-дейностите 
9.  Светът на културата-предметите 
10. Бог 
11. Тялото и душата 
12. Езикът 
13. Екзистенцията 
14. Комуналният човек 
15. Човекът-индивидуалист 
16. Софистът и  скептикът 
17. Теоретикът 
18. Мистикът и романтикът 
19. Прагматикът 

ІІ  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 11клас – задължителна подготовка, Иван Колев  и  Райчо 
Пожарлиев,  издателска къща „АНУБИС” София, 2001 

   Изготвил: Валентин Пиров  
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ЗП) – 11. 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 2016/2017 година 

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) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Праисторическо изкуство в Европа и българските земи. Пещерите Ласко, Алтамира, 
Шове, Магура, Вилендорфската венера, могилата Караново и др. 

2. Египетско изкуство. Пирамиди, египетски канон, храмове през Новото царство 
3. Изкуство на Месопотамия. Изкуството на Шумер, Акад, Вавилон, Персия 
4. Тракийско изкуство. Архитектура. Надгробни могили и купулни гробници. 

Стенописите от Казанлъшката гробница. Архитектурата на гробницата в Свещари. 
Севтополис. Съкровища 

5. Изкуството на Древна Елада. Крито-микенска култура. Изкуство и архитектура през 
Архаиката, Класиката, Елинизма 

6. Изкуство и архитектура на Древен Рим. Република и империя 
7. Въведение в християнското изкуство и естетика. Византия – архитектура, живопис 
8. Изкуство на Първата българска държава. Паметници. Произведения 
9. Изкуство на Втората българска държава. Паметници. Произведения 
10. Средновековие в Западна Европа. Романско изкуство и архитектура 
11. Средновековие в Западна Европа. Готическо изкуство и архитектура 

 Ресурс за изображения: arthistory ngpi@abv.bg             Pass:  ngpi11 
          DOX-prezentacii_11_klas 

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 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 ;  
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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:  Станислава Жекова 
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РИСУВАНЕ  (ЗИП) – 11. 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.). 

        Изготвил:  Мария Златанова  
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КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (ЗИП) – 11. клас  

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКИ ИГРАЧКИ“)  

I ИЗПИТНА ЗАДАЧА: Работа по избраната тема  – разработка на проект за рекламен флаер. 

Тема: „Рекламен флаер“ –  избор от 3 теми: 
Флаер на рекламна тема с използване на текст, растерни изображения и векторни 

елементи, формат A5. 

Материали и техники: PHOTOSHOP, InDesighn, Illustrator 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Ефективност на ползваните програми - обработка на растерни изображения, 
приложение на векторни елементи, обработка на текст. 

Времетраене на изпита: един ден, 6 часа 

        Изготвил: Николай Попов 
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КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (ЗИП) – 11. клас  

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН“)  

I ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

1. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕСЕН  за жилищен интериор с растителни и геометрични 
елементи в цвят 

Формат:  А3 

Програми:  Adobe Photoshop  и  Adobe Illustrator 

Материали:  сканирани изображения на рисунки, създадени от ученика 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценката се формира според степента на познанията при проектиране и изпълнение на 
изпитната задача. 
 

1. Идея 

2. Композиция и цветови решения 

3. Умения за работа с графична програма за растерни изображения - Adobe Photoshop  
(подходящ подбор и обработка на работния материал – създаване и редактиране на леъри, 
наслагване на изображения, работа с цвят, създаване на цветоотделки, форматиране). 

4. Умения за създаване на прав рапорт на десен с програма за векторни изображения - 
Adobe Illustrator (създаване на отворена композиция чрез мултиплициране на изображенията 
и редактиране на връзката между тях; правилно разпределение и балансиране на елементите в 
композицията). 

5. Степен на владеене на графичните програми Adobe Photoshop  и  Adobe Illustrator. 

Изготвил:  Галя Гелова 
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КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА  (ЗИП) – 11. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“)  

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

Плакат на тема „Туристическа агенция „Зора“  

Техника: фотоколаж (предоставени 10 бр. фотографии), формат А3 

Програми: Photoshop, Illustrator 

Умения: Работа с програма за обработка на растерни изображения Photoshop. Създаване 
и редактиране на леъри. Наслагване на изображения. Работа с програма за векторни изображения 
Illustrator. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Оригиналност на идеята 

2. Композиция и типография 

3. Умения за работа с компютърните програми 

Изготвил: Ралица Карапантева 
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ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА  (ЗИП) – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Introduction to professional area 

2. Basic concepts 

3. Key terms related to health and safety at work 

4. Basic terms and symbols needed for reading technical documentation 

5. Advertising design 

6. Wood carving arts 

7. Space design 

8. Toys 

9. Textile arts 

10. Metal arts 

11. Fashion design 

12. Silicate design 

13. Romance and Reality (aspirations and achievements of the later Middle Ages in France and 
Italy. 

14. Man: The Measure of all Things. Visiting Florence (centre of Renaissance) civilization 

15. The hero as Artist (list of Renaissance figures). Discussion about Michelangelo, Raphael and 
Leonardi da Vinci 

16. Protest and Communication.- a view back to the Reformation 

17. Shakespeare – Romeo and Juliet 

18. Grandeur and Obedience. Again in the Rome of Michelangelo and Bernini 

19. The Light of Experience – the new realism in the Dutch paintings of Rembrandt and others 
artists that took the observation of human character to a higher stage of development 

20. The Pursuit of Happiness 

21. The Smile of Reason 

22. The Worship of Nature 

23. The Fallacies of Hope 

24. Heroic Materialism 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

В резултат на обучението по Чужд език по професията учениците трябва да знаят: 
- основните термини и изрази използвани в професията и специалността, свързани с 

пряката работа; 

- да могат да разбират основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при 
изпълнение на задачите на работното място; 

- да разчитат указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд; 

- да разчитат нормативите и стандартите, свързани с конкретното производство и 
опазване на околната среда; 



 15

- да разбират при четене стандартната техническа документация, свързана със 
суровините, материалите, машините и съоръженията в съответното производство; 

- да ползват специализираната литература на английски език (статии, каталози, брошури 
и др. Източници на информация за професионалната област); 

- да правят с помощта на речник специализиран превод в съответната професионална 
област от английски език на български и обратно; 

- да разчитат и попълват писмено формуляри и бележки, свързани с извършваните 
дейности и получените резултати; 

- да ползват придобитите знания по професията за обмен на информация и 
кореспонденция на английски език; 

- да се справят с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществяват 
кратка комуникация на английски език. 

 Отличен: правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на сериозни 
грешки в съчинението 

 Много добър: Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

 Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

 Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

 Слаб: Невъзможност за изразяване на англ. Език, неспазване на граматичните правила 
 

 Изготвил: Ивелина Кабакова 
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УЧEБНО-ТВОРЧЕСКА ПРАКТИКА – 11. клас  

І ТЕМА   

 Пейзаж с фигури на голям формат (50/70 или 46/55 см). Пространствено осмислена 
композиция с овладени технически средства и постигнати художествени качества. 

 Формат и материал - по избор. Прави се една работа на базата на предварително 
направени пейзажни скици. 

 Изпитът се провежда с графични и цветни материали по избор на кандидата. Листата, 
на които рисуват учениците, трябва да бъдат подпечатани от училището.   

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Избор на интересна композиция и сюжет. Прилагане на умения по перспектива при 
различните гледни точки и майсторство при работата с избраните материали и техники.  
Правилно мащабиране на фигурите, постигане на композиционен център и различни планове 
в пейзажа.  

        Изготвил:  Мария Златанова  
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ДЕТСКИ ИГРАЧКИ (ЗПП) – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ 

1. Играчка за производство от пластмаса, произведена по метода на леене под налягане 
(шприцване) - формичка за пясък (едноделен калъп): 
 - цветен проект; 
 - изработване на модел от глина, пластелин; отливане на калъп и модел-майка (макет). 

2. Играчка за производство от пластмаса, произведена по метода на блазване (раздуване) 
и ротационно леене - образна играчка (двуделен, клинов калъп): 
 - цветен проект; 
 - изработване на модел от глина, пластелин; отливане на калъп. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 -    идея, оригиналност; 

 - пластичното решение отговаря на функционалните и експлоатационни 
 изисквания; 

 - познава взаимозависимостите между формообразуване и технология на 
 производството; 

 - познава технологичните особености и изискванията към макетирането –  
 технологични наклони, делителни линии, работа с гипс; 

 - притежава познания, сръчност и умения за изпълнение на изобразителен  материал - 
цветен проект; 

 -   прецизност на изпълнението. 

 Изготвил: Десислава Милева 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКИ ИГРАЧКИ“ –  11. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Пластмаси –  видове, свойства. 

2. Технологични процеси на преработка на пластмасите. 

3. Метод за леене под налягане (шприцване). 

4. Основни технологични особености и изисквания към формата на шприцваните 
детайли. 

5. Производство на пластмасови изделия по метода на формоване чрез раздуване 
(блазване) и ротационно леене. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценката се формира според степента на познание по конкретна тема, свързана с 
пластмасите и технологиите, които се използват при производство на средства за игра от 
пластмаса. 

         Изготвил: Десислава Милева 
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ЦВЕТОЗНАНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКИ ИГРАЧКИ“ – 11. клас 

І ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ 

1. Светлина и цвят –  изпълнение на цветна задача, доказваща промяна на цветовото 
възприятие в зависимост от силата на светлината.  

2. Отражение на светлината; ахроматични цветове; белота – съставяне на две 
композиции – едната от различни бели, другата от различни черни повърхности. 

3. Разлагане на светлината; видове смесване на цветовете – изпълнение на цветна 
задача, онагледяваща видове смесване на  цветовете. 

4. Цвят; яркост и светлота на цвета; цветен тон; наситеност на цвета – изпълнение на 
цветна задача – две композиции: едната от няколко хроматични цвята, другата – със 
сиви тонове, които се степенуват спрямо светлотата на хроматичните петна. 

5. Видове контрасти – изпълнение на цветна задача за едновременен контраст. 

6. Еднозначна индукция на цвета – изпълнение на задача за еднозначна индукция. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценката се формира според степента на познание и изпълнение на конкретната 
задача. 

 - ученикът трябва да притежава теоретични познания за основни понятия за цвета и да 
ги прилага в решаването на практически задачи; 

 - прецизност на изпълнението.  

         Изготвил: Десислава Милева 
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СКУЛПТУРА  (ЗПП) – 11. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКИ ИГРАЧКИ“) 

I ИЗПИТНА ТЕМА: Моделиране на гипсова човешка глава 

 Материал: Глина 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Правилно намиране на осите, пропорциите и анатомичните особености в модела. Вярно и 
пластично моделиране на обемите и детайлите в човешката глава. Показване на знания и 
умения в търсене на психологическа характеристика на портрета. 

Продължителност на изпита: 14 учебни часа, разпределени в два дни. 

          Изготвил: Красимир Трифонов 
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ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН  (ЗПП) – 11. клас 

I ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ 

1. Проектиране и изпълнение в материал на ДЕСЕН по зададена тема: 
- десен за жилищен интериор 
- десен за облекло 

Формат на проекта:  50/70 см 

Материали: темперни бои 

Техника за изпълнение в материал:  ситопечат 

2. Проектиране на декоративна ТЕКСТИЛНА ПЛАСТИКА за интериорна среда и 
изпълнение в материал в умален мащаб. 

Материали:  според проекта и техниките на изпълнение. 

Техника:  смесена (плъст, изонит, ръчна хартия, тъкане, връзване, плетене, шиене, 
багрене, батик, печатане и др. ) 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценката се формира според степените на изпълнение на конкретната изпитна задача 
при спазване на следните изисквания: 

 Прилагане на знания и умения за проектиране  на десен - отворена декоративна 
композиция в цвят: 

- идея; 
- правилно разпределение и балансиране на елементите в композицията; 
- цветово решение. 
Умения за създаване на рапорт (прав рапорт). 

Направа на шаблони (цветоотделки) за ситопечат. 

Практически умения за отпечатване на десен чрез техниката на  ситопечата.  

Прецизност на изпълнението. 

 Прилагане на знания и умения за проектиране на обемни текстилни форми – идея, 
графичен проект, изграждане на обем с изобразителни средства.  

Създаване на пластичен модел – макет. 

Постигане на пластичност на формата – мащаб, пропорции, ритъм, контраст, структура, 
цвят. 

Умения за адекватно използване и съчетаване на различни традиционни и уникални 
текстилни техники според изискванията на проекта.  

Практически умения за създаване на триизмерна текстилна пластика. 

Изготвил:  Галя Гелова 
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ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИКИ (ЗПП) – 11. клас  

I ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ 

1. Видове текстилни техники – традиционни и уникални. 

2. Текстилно печатане – ситопечат, печатане с ръчни печатни форми, печатане с 
цилиндрични валове, трансферен печат, дигитален печат. 

3. Ситопечат – фотофилмов ситопечат, подготовка за печат, изработване на шаблони, 
видове рапорти за направата на десен. 

4. Методи за уникално десениране: 
- чрез механично резервиране и багрене (възлов батик)  

- чрез физично резервиране и багрене (восъчен батик) 

- ръчно рисуване и монотипия върху текстил. 

5. Тъкан и нетъкан текстил: 
- тъкане на вертикален стан 
- тъкане на хоризонтален стан 
- нетъкачни текстилни техники – плъст 
- техники за връзване и увиване (изонит, макраме, сумак); плетачни техники. 

6. Техники на шиене – бродерия, апликация, пачуърк. 

7. Смесени текстилни техники. Уникални текстилни техники за създаване на обемни 
текстилни форми. 

II КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката се формира според степените на съдържанието и изпълнението на конкретната 
изпитна задача. 

6. Умения и знания за разпознаване на различните видове текстилни техники и тяхното 
прилагане при създаването на текстилни изделия. 

7. Умения за работа с техниката на  ситопечата - прилагане на практически знания и 
умения за направата на шаблони и работа с печатни пасти.  

8. Знания за различните видове рапорт за десен и практически умения за създаване на 
прав рапорт. 

9. Практически умения за прилагане на различните техники за създаване на уникален 
текстилен десен (батик, монотипия, ръчно рисуване върху текстил). 

10. Знания за видовете тъкан и нетъкан текстил и разпознаването им.  
Умения за създаване на нетъкан текстил – плъст  чрез  методите за сухо и мокро плъстене. 

11. Знания за различните техники на шиене и умения за прилагането им. 

12. Практически умения за създаване на текстилни форми чрез прилагане и смесване на 
различни текстилни техники – традиционни и уникални. 

         Изготвил:  Галя Гелова 
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ЖИВОПИС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН" (ЗПП) – 11. клас 

 Портрет от натура 

 Материал: фазер 46/55 см, маслени бои (осигуряват се от ученика) 

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.  

         Изготвил: Д. Хинков 
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ЖИВОПИС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН" (УП) – 11. клас  

 Живопис с различни материали: акварел, пастел, акрил (осигуряват се от ученика) 

 Размер на листовете:  46/55 см или 50/70 см (осигуряват се от ученика) 

 Тема: "Градски пейзаж" 

     Изготвил: Д. Хинков 
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РЕКЛАМНА ГРАФИКА  (ЗПП) – 11. клас 

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

Проектиране и отпечатване на плакат по тема “Изложба типография” с типографски 
елементи /букви/, създадени от ученика.  Изисквания: формат 70/100 сантимерта, цветност до 
четири цвята, графична програма Adobe Illustrator. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Идея.  
Композиция и цветово решение.  
Боравене с шрифт.  
Степен на владеене на Adobe Illustrator. 
        Изготвил: Красимир Иванов 
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА   

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ (ЗПП) – 11.клас 

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

Създаване  на корица за книга с формат А4, разгъвка с гръб 20 мм и допълнително поле за 
рязане на нож 5 мм. Интегриране на текст и илюстрация с помощта на програми Adobe 
Photoshop и InDesign. Използване на авторски или подбрани от INTERNET илюстрации с 
висока разделителна способност.  

Тема: 
„Аз и морето“ –  Петя Дубарова 

Съвременна българска поезия 

Издателство „Просвета“ 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Техническо предпечатно изпълнение на задачата; 

2. Технически умения за боравене с компютърните програми, селекции и  подбор на 
илюстрации; 

3. Степен на визуализация на идеята, ясен изказ и внушение на реализираната 
задача.  

        Изготвил:  Николай Попов  
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ЖИВОПИС ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ (ЗПП и УП) – 11. 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 ЖИВОПИСЕН материал по избор на 
ученика (АКВАРЕЛ,МАСЛЕНА БОЯ). 

        Изготвил: Димитър Хинков 
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ЗА 12. КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  (ЗП) – 12. клас 

I ИЗПИТНИ ТЕМИ  

Български език 

1. Език и общуване.  
2. Езикът като система. 
3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на 

зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа. 
4. Създаване на аргументативни текстове. 

Литература 

1. Христо Смирненски – стихотворения /„Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, 
„Цветарка”, „Зимни вечери”/ 

2. Гео Милев. Поемата „Септември” 
3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, 

„Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/ 
4. Елисавета Багряна – стихотворения /„Потомка”, „Кукувица”, „Стихии”, „Вечната”/ 
5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът 

„Старопланински легенди”, „Шибил”, „През чумавото”, „Индже”, сборникът „Вечери в 
Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, „Серафим”/  

6. Никола Вапцаров – стихотворения /„Завод”, „История”, „Писмо”(„Ти помниш ли…), 
„Песен за човека”, „Вяра”, „Сън“, „Кино”, „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока”/ 

7. Димитър Димов – романът „Тютюн” 
8. Димитър Талев – „Железният светилник” 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП  

          Български език 

1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни 
комуникативни цели  

2. Функциониране на  езика в дискурса. Задължителност и свобода  при употреби на езика.  
3. Анализ на текст. 
4. Създаване на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане на     

различни техники. 

Литература 

1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дявола”, 
„Босоногите деца”, „Приказка за стълбата” 

2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел” 
3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”, „Ад”, „Иконите спят”, „И свет во тме светится” 
4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър” 
5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади” 
6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”  
7. Атанас Далчев. „Фрагменти” 
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8. Елисавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по 
избор/ 

9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият 
ескадрон”, сборникът „Ако можеха да говорят” 

10. Георги Караславов. Романът „Снаха” 
11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на стихосбирката 
12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души” 
13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам” 
14. Съвременна българска поезия – автор по избор 
15. Съвременна българска проза – автор по избор 
16. Съвременна българска драма – автор по избор 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценяването включва: 
1. Литературни компетентности 
2. Компетентности за създаване на аргументативен текст 
3. Езикови компетентности 

№ Критерий Точки 

1. Литературни компетентности 10 
1.1. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се 

ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности 
2 

1.2. Осъзнава актуалността на разработвания проблем 2 
1.3. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в 

социокултурния контекст на епохата 
4 

1.4. Осмисля темата и подчинява разработката на нея 2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст 12 

2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 
2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана 

с темата аргументация 
4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения 2 
2.4. Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената твърба 1 
2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 

3.1. Владее и прилага правописната норма 2 
3.2. Владее и прилага лексикалната норма 2 
3.3. Владее и прилага граматичната норма 2 
3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2 

       Изготвил: Божидар Радоев 
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СВЯТ И ЛИЧНОСТ (ЗП) – 12. клас 

I 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.” 

ІІ 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). 
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 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). 

 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 12клас“, издателство „Просвета”, Автори: Майя Грекова, 
Лиляна Деянова, Ивайло Дичев и т.н. София, 2002г. и 2011г. 

                                                                                          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 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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 2016/2017 година 

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. Северен Ренесанс – характеристика, основни представители, значими произведения. 

2. Изкуството на Българското Възраждане – XVIII – XIX век. Периодизация. Характерни 
особености на епохата. Социални промени в българското общество. 
Обликът на българския възрожденски град. Възрожденски художествени и дърворезбарски школи. 

3. Изкуство в периода XVI – XIX век. Същност и изявени художници от Барока. Бернини, 
Рембранд, Рубенс, Караваджо, Веласкес. 

4. Изкуство в периода XVI – XIX век. Неокласицизъм и Рококо. Обществени и политически 
принципи на Романтизма. Гоя, Енгр, Дьолакроа, Търнър. Реализъм – Курбе и Барбизонска школа. 

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. Българското изкуство през 30-те  – 40-те години. Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Дечко 
Узунов, Илия Петров и др. Художниците от Дружество на Новите художници. 

7. Модерно европейско изкуство от XIX – XX век. Импресионизъм. Моне, Мане, Реаноар, Дега . 
Сецесион. Постимпресионизъм – Сезан, Ван Гог, Гоген.  Фовизъм. Кубизъм. Пикасо и Брак. 
Футуризъм. 

8. 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. Абстрактният 
експресионизъм на Джаксън Полък и неговите последователи.  

9. 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. 

10. Изкуство от втората положина на XX век. Марина Абрамович. Феминистичната вълна в 
изкуството Джуди Чикаго. Франсис Бейкън. Съвременна британска арт сцена Лусиан Фройд и  Паула 
Рего. 

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 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 
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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:  Станислава Жекова 
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РИСУВАНЕ  (ЗИП) – 12. клас 

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

 Етюд на полуфигура с разработени глава и ръце на формат 50/70 и графичен материал 
по избор на ученика и осигурен от него /молив, въглен, сангин, черен туш,  акварел или 
темпера/. 
 Забележка: Моделът и неговото заплащане се организират от учениците, провеждащи 
изпита. 
 Продължителност на изпита: 16 учебни часа, разпределени в два дни. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Правилно композиране във формата и конструиране на модела. Перспектива на 
фигурата. Правилни пропорции, характер и състояние на модела. 

 Пластично и обемно изграждане на формите. Композиционен център. Майсторство 
при изпълнението.  

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

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ“)  

І ИЗПИТНИ ЗАДАЧИ 

1. Проектиране на тристранна дипляна  с тема „Изложба на специалността“. Формат А4. 
Работен материал – архив на специалността 

2. Проектиране на двустранна покана за изложба на специалността. Формат А5. Работен 
материал – архив на специалността 

3. Проектиране  на  постер  за изложба на специалността. Формат А3.  
Работен материал –  архив на специалността 

4. Портфолио – заглавни страници и база за книжното тяло 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Подбор и обработка на работния материал /редактиране на изображенията, 
форматиране/. 

2. Работни слоеве – изображения, маски, филтри, текстови приложения. 
3. Графична композиция, разгъвки. 
4. Визуална информация и комуникация. 

        Изготвил:  Мирена Златева 
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КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА  (ЗИП) – 12. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“)  

І ИЗПИТНА ЗАДАЧА 

Разработка на портфолио – проектиране и предпечат. Специфика на програмите за 
обработка на изображения и предпечат. 

Съпътстващи упражнения: Разглеждане и анализ на различни портфолиа, каталози, 
компютърни програми, учебни филми и печатни техники- 

Материали и техники: Photoshop, InDesighn, Таблет 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Оригиналност на идеята 

2. Композиция и типография 

3. Умения за работа с компютърните програми 

 Изготвил: Николай Попов 
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ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА  (ЗИП) – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

13. Introduction to professional area 

14. Basic concepts 

15. Key terms related to health and safety at work 

16. Basic terms and symbols needed for reading technical documentation 

17. Advertising design 

18. Wood carving arts 

19. Space design 

20. Toys 

21. Textile arts 

22. Metal arts 

23. Fashion design 

24. Silicate design 

25. Romance and Reality (aspirations and achievements of the later Middle Ages in France and 
Italy. 

26. Man: The Measure of all Things. Visiting Florence (centre of Renaissance) civilization 

27. The hero as Artist (list of Renaissance figures). Discussion about Michelangelo, Raphael and 
Leonardi da Vinci 

28. Protest and Communication – a view back to the Reformation 

29. Shakespeare –  Romeo and Juliet 

30. Grandeur and Obedience. Again in the Rome of Michelangelo and Bernini 

31. The Light of Experience – the new realism in the Dutch paintings of Rembrandt and others 
artists that took the observation of human character to a higher stage of development 

32. The Pursuit of Happiness 

33. The Smile of Reason 

34. The Worship of Nature 

35. The Fallacies of Hope 

36. Heroic Materialism 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

В резултат на обучението по Чужд език по професията учениците трябва да знаят: 
- основните термини и изрази използвани в професията и специалността, свързани с 

пряката работа; 

- да могат да разбират основната идея, изложена в кратки и ясни съобщения при 
изпълнение на задачите на работното място; 

- да разчитат указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд; 

- да разчитат нормативите и стандартите, свързани с конкретното производство и 
опазване на околната среда; 
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- да разбират при четене стандартната техническа документация, свързана със 
суровините, материалите, машините и съоръженията в съответното производство; 

- да ползват специализираната литература на английски език (статии, каталози, брошури 
и др. Източници на информация за професионалната област); 

- да правят с помощта на речник специализиран превод в съответната професионална 
област от английски език на български и обратно; 

- да разчитат и попълват писмено формуляри и бележки, свързани с извършваните 
дейности и получените резултати; 

- да ползват придобитите знания по професията за обмен на информация и 
кореспонденция на английски език; 

- да се справят с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществяват 
кратка комуникация на английски език. 

 Отличен: правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на сериозни 
грешки в съчинението 

 Много добър: Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

 Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

 Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

 Слаб: Невъзможност за изразяване на англ. Език, неспазване на граматичните правила 
 

 Изготвил: Ивелина Кабакова 
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УЧEБНО-ТВОРЧЕСКА ПРАКТИКА – 12. клас  

І ИЗПИТНА 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. 

 Формат 50/70 см или по-голям.  
 Графичен  или живописен материал по избор на ученика. 
 Изпитът е 4 часа с материали за рисуване, осигурени от ученика.  
 Листата, на които рисуват учениците, трябва да бъдат подпечатани от училището.   

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 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  
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ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ (ЗПП) – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Декоративно пано за интериорна среда.  

2. Обемна  пластика – за интериорна или екстериорна среда. 

3. Комплект бижута или серия накити /аксесоари/. 

4. Функционален предмет /съдове, декоративна маса и др/ за интериорна среда.     

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценката се формира според степените на изпълнение на следните условия:  

1. Изчерпателен  анализ. Включва:  изследване по темата, основни представители и 
автори , както и произведения;  технически закономерности, материали и технологичен 
процес;    специфични условията за   реализацията на проекта; 

2. Пълноценен творчески етап:  ясна  концепция; разработване на принципни решения 
и вариянти -  по зададен конструктивен или технологичен принцип, или според  пластичните 
търсения и формообразуващи  фактори.    

3. Добре намерени художествени стойности в композиционните средства: статичност, 
динамичност, симетрия, асиметрия; 

4. Добре намерени стойности в пластиката на формата:  пропорции, мащаб, ритъм и 
метрика, контраст и нюанс, цвят, фактура; 

5. Добре представени графичен проект и пластичен модел. 

6. Прецизно изпълнение в материал. 

7. Теоретична обосновка,   артистично представяне на проекта, етапите на работа и 
изпълнението в материал. 

 Изготвил:  Мирена Златева 
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ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА (ЗПП) – 12. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ“) 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Обемна пластика за интериор 

2. Обемна  пластика за екстериор  

3. Декоративно пано за интериорна среда   

4. Декоративно-функционални предмети за интериорна среда: осветителни тела; рамка за  
огледало; прибори и аксесоари за бита: съдове,  помощна маса 

 Макет – пластичен мек или твърд макет по избраната тема.  

 Материали по избор.    

 Проект – чертеж и триизмерна рисунка. Размер на картон 50/70см. Мащаб 10:1.   

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Пълнота и изчерпателност при анализа на пространството, и подхода към проекта: 

• снимков материал, технически параметри; 

• мащаб на пластичния проект спрямо пространството;  

• подбор на тема, пластично решение, материал и технология на изпълнение за 
проекта. 

2.   Визуални материали – рисунки, чертежи, макети - техника на изпълнение. 

         Изготвил:  Мирена Златева 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛОПЛАСТИКАТА (ЗПП) – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Метали.  
2. Цветни метали – мед, цинк, месинг, бронз, сплави. 
3. Благородни метали – злато, сребро, платина, родий. 
4. Черни метали – стомани, черно желязо, чугун.  
5. Процеси при обработката на металите. 
6. Корозия. 
7. Кристализация. 
8. Закаляване. 
9. Оксидация. 
10. Технологии на обработка. Топла и студена обработка. 
11. Леене. Леярски свойства на металите.  
12. Галванопластика – електролиза. 
13. Пластична деформация.  
14. Свободно коване. 
15. Обемно щамповане. 
16. Валцуване. 
17. Струговане. 

        Изготвил:  Мирена Златева 
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СКУЛПТУРА  (ЗПП) – 11. клас 

(ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ“) 

I ИЗПИТНА ТЕМА: Моделиране на човешка глава от натура 

 Материал: Глина 

 Ползва се модел, като заплащането му се поема от ученика. 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Правилно намиране на осите, пропорциите и анатомичните особености в модела. 

 Вярно и пластично моделиране на обемите и детайлите в човешката глава.  

 Показване на знания и умения в търсене на психологическа характеристика на 
портрета. 

  Продължителност на изпита: 14 учебни часа, разпределени в два дни. 

          Изготвил: Красимир Трифонов 
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РЕКЛАМНА ГРАФИКА (ЗПП) – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ: Проектиране и изпълнение на плакат по избраната тема от три зададени 
теми. 

Материали и техники: PHOTOSHOP, Illustrator  
Формат: 50/70 см 
Времетраене на изпита: два дни по 8 учебни часа. 
 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Идея, композиция, цветово решение, шрифт. 
2. Изпълнение  

        Изготвил: Николай Попов 
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ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) – 12. клас 

І ИЗПИТНИ ТЕМИ:  
 Избор от 3 теми: Разработка и предпечат на дипляна A4, календар A3, списание 4 
листа A4.  
 Работа по избраната тема  – проектиране и предпечат. Разработка и предпечат на 
многолистов рекламен материал.  
 Материали и техники: PHOTOSHOP, InDesighn, Illustrator  

 Времетраене на изпита: Два дни по 6 часа 

ІІ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:  

 Ефективност на ползваните програми - обработка на изображения, приложение на 
вектори, страниране. 

         Изготвил: Николай Попов 

 

  

 

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