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БЪЛГАРСКИ ЕЗИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

V КЛАС 
 

Българскиезик 

 

1.   Текстът и речевото общуване. 

2.   Речеваситуация и текст. 

3.   Видове изречения по цел на изказване. 

4.   Видове изречения по състав. 

5.   Главни и второстепенни части в простото изречение. Синтактичен разбор. 

6.   Дума. Речниково значение. 

7.   Граматично значение надумата. Морфема. 

8.   Думите като части на речта – имена и техните граматически признаци. 

9.   Местоимения – лично, показателно, въпросително, относително. 

10. Глагол. Основни глаголни времена. 

11. Неизменяеми части на речта. Наречие. 

 

Литература 

 

1.   Митове и легенди за Сътворението – старогръцки, библейски, скандинавски, български и 

арменски 

2.   „Славки си рожба не трае”. Фолклорна песен. 

3.   „Тримата братя и златната ябълка”. Българска фолклорна приказка. 

4.   „Слънцето и Луната”. Еврейска приказка. 

5.   „Легенда за рома”. Ромска приказка. 

6.   „Събра Марко триесе юнаци”. Юнашка фолклорна песен. 

7.   Фолклорен празничен календар. Слънчев – лунен календар – Коледа, Великден, Прошка, 

Гергьовден, Еньовден, Димитровден. 

8.   Семеен календар. Сватба. Раждане. 

9.   „Котаракът наставник”. Шарл Перо. 

10. „Гъсарката на кладенеца”. Братя Грим. 

11. „Грозното патенце”. Х. Кр. Андерсен. 

12. „Златната мома”. Българска фолклорна приказка. 

13. „Търговецът” – Сава Попов. 

14. „Най-справедливият”– ЕлинПелин. 

15. „Трима братя града градяха”. Фолклорна песен. 

16. „Даваш ли, даваш, балканджи Йово”. 

17. „Бил се Марко с турци еничари”. Фолклорна песен. 

 

VI КЛАС 
 

Българскиезик 

 

1. Просто изречение. Видове прости изречения по състав. 

2. Обособени части. 

3. Вметнати думи и изрази. 

4. Видове сложни съчинени изречения. 

5. Думата като морфологично средство. 

6. Части на речта. Местоимения. Притежателни местоимения. 

7. Възвратни местоимения, видове. Синтактична служба. 

8. Неопределителни местоимения - употреба, правопис. 

9. Отрицателни местоимения - видове, употреба, правопис. 



10. Обобщителни местоимения. 

11. Глаголът и неговите форми. Деятелен и страдателен залог. 

12. Нелични глаголни форми. Причастия. 

13. Видове причастия – употреба и пунктуация. 

14. Деепричастие.Употреба и пунктуация. 

15. Прости и сложни глаголни форми. 

16. Сложни глаголни времена. Минало неопределено време. 

17. Сложни глаголни времена. Минало предварително време. 

18. Сложни глаголни времена. Бъдеще време в миналото. 

19. Речников състав на българския език. Речници. 

20. Звукови промени в думата - правоговор и правопис. 

21. Резюме на текст. 

22. Съобщение, обява. 

Литература 

 

1.Човекът и фантазията. ЕлинПелин – разказът "Косачи". Сюжет, композиция, герои. 

2. Михаел Енде – романът "Приказки без край" -„Антикварната книжарница"- портрет на героя, 

реч на героя, ролята на въображението в човешкия живот. 

3. Оскар Уайлд - „Щастливият принц". Светът на фантазията. 

4. Й. Йовков - разказът "Серафим" - сюжет и герои. Художествен детайл. Добротворчеството и 

добрите хора. 

5. Екзюпери -„Малкият принц". Човекът и другите. Отговорността към тези, с които сме свър-

зани. 

6. Лафонтен и неговите басни: „Гълъбът и мравките", "Жабата поискала да стане колкото вола”. 

Алегория. 

7. Хр. Смирненски -„Босоногите деца" – образите на града и бездомните деца. 

8. Марк Твен -„Принцът и просякът" - сюжет и герои. 

9. Бранислав Нушич -„Автобиография" - „Чужди езици" - хуморът. Светът на възрастните и 

светът на детето. 

10. Андерсен – приказката „.Славеят на китайския  император". Сюжет и герои, литературна 

приказка 

11. Паисий Хилендарски. Из "История славянобългарска" – творческа история, композиция. 

Проблемите за чуждопоклонничеството  и родоотстъпничеството. 

12. Д. Чинтулов - ''Вятър ечи, Балкан стене", "Къде си вярна ти, любов народна?" 

13. Л. Каравелов - стихотворението "Хубава си, моя ropo' '- образът на родината - свиден за всеки 

човек. 

14. Христо Ботев - поемата„Хайдути". Образите н майката и на малкия Чавдар. 

15. Иван Вазов – романът "Под игото", "Радини вълнения" – време и място на действието, героите.  

Похвати за характеристика на героите. 

16. Атанас Далче - „Към родината" – юбовта към родината като съпреживяване на нормалното 

страдание. 

 

 

VII КЛАС 
 

Българскиезик 

 

1. Текстът в сферата на масовата комуникация. 

2. Медийни жанрове. 

3. Художествен текст. Образността - особеност нахудожествения текст. 

4. Сложно изречение. Видове сложни изречения. 

5. Сложно съставно с подчинено определително изречение. 

6. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение. 

7. Сложно съставно с подчинено подложно изречение. 



8. Сложно изречение – пунктуация. 

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Пряка реч. 

10. Непряка реч. Цитиране. 

11. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение на думата. 

12. Фразеологични словосъчетания. Произход и употреба. 

13. Категорията вид на глагола. Свършен и несвършен вид. 

14. Наклонение на глагола – изявително и повелително наклонение. 

15. Условно наклонение (преизказни глаголни форми). 

16. Анотация и отзив. 

 

Литература 

 

1. Христо Ботев - живот итворчество. 

2. Образът на лирическия герой от "Напрощаванев 1868г.” – композиция, лирически увод. 

3. Жизнен и творчески път на Иван Вазов. 

4. Иван Вазов –повестта "Немили-недраги" – творческа история, сюжет и композиция. 

5. Първа и втора глава на повестта „Немили-недраги". Хъшовете между несретата и героизма. 

6. Трета глава от „Немили-недраги" – речта на Странджата. 

7. "Немили-недраги" - V глава. Смъртта на Странджата – мъченическа и героична. 

8. ИванВазов -„Еднабългарка"- сюжет, композиция (първи и втори епизод), герои, експозиция, 

завръзка, ретроспекция. 

9. „Една българка" – III част: образите на баба Илийца и на калугера Евтимий. 

10.IV и V част на разказа "Една българка" - образът на баба Илийца и двете кулминации в разказ. 

11. Алеко Константинов - из „До Чикаго и назад" (Ниагара). 

12. „Бай Ганьо" – безсмъртната творба на Алеко Константинов. "Бай Ганьо у Иречека". 

13. Пенчо Славейков. „Неразделни" – балада за любовта. 

14. Пейо Яворов - елегията "Заточеници". 

15.Елин Пелин – живот и творчество, разказът "По жътва". 

16. Йордан Йовков - „По жицата" - разказ за страданието, състраданието и надеждата. 

 

VIII КЛАС 
 

Българскиезик 

 

1. Основни разновидности  на българския език. 

2. Норми на българския книжовен език. 

3.  Правописна норма. Правопис на сложни имена с първа част  числително име и на сложни думи 

и изрази с първа част не. 

4.  Граматична норма. Замяна на пълен с кратък член и обратно. Замяна на местоименни форми и 

местоимения. 

5. Граматична норма. Употреба на бройни форми, форми за учтивост и глаголни форми за1 л., ед. ч. 

6. Пунктуационна норма. Изпускане на разделителна запетая в простото и в сложното изречение. 

7. Пунктуационна норма. Ограждащи запетаи в сложното изречение. 

8. Комуникативният акт и текстът. 

9. Съдържание на текста и езиковото му изразяване. 

10. Функционални разновидности на българския книжовен език. 

11. Разговорен  стил – общуването и текстът в битовата сфера. 

12. Научен стил - общуването и текстът в научната сфера. 

13. Стилово маркирани граматичнисредства в научен текст. 

14. Официално-делови стил - общуването и текстът в деловата сфера. 

15. Художествен стил – общуването и текстът в  естетическата сфера. 

16. Публицистичен стил – общуването и текстът в медийната сфера. 

 



Литература 

 

1.  Николай Лилиев - „Тихиятпролетендъжд”. 

2.  Димчо Дебелянов – „Скрити вопли”. 

3.  Христо Смирненски – „Зимни вечери”. 

4. Светослав Минков – „Дамата с рентгеновите очи”. 

5. Елисавета Багряна – „Потомка”. 

6. Никола Вапцаров – „Песен зачовека”. 

7. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови”. 

8. Блага Димитрова – „Жена”. 

9. Николай Хайтов – „Дервишово семе”. 

10.  Ивайло Петров – „Преди да се родя”. 

11.  Валери Петров – „Японският филм”. 

12.  Павел Вежинов –„В един есенен ден”. 

13.  Йордан Радичков – „Нежната спирала”. 

 

ІХ КЛАС 
 

Българскиезик 

 

1.   Текстът и социокултурният контекст. 

2.   Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста. 

3.   Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно стиловите норми в различните 

сфери наобщуване. Стилово маркирани езикови средства. 

4.   Композиционна свързаност на текста. 

5.   Стилово единство на текста. 

6.   Текстът в публичното общуване. 

7.   Произносителният стил в публичното изказване. 

8.   Специфика на жанра на статията и композиране на съчинение разсъждение в жанра на статията. 

9.   Специфика на жанра на есето и композиране насъчинение есе по хуманитарен проблем върху 

литературна творба. 

10. Създаване на аргументативен текст. 

11. Правописна и пунктуационна езикова норма. 

 

 

Литература 

 

1.   Старогръцка митология. Основни митологични цикли. 

2.   Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове. 

3.   Омир. Омиров епос. „Илиада”. 

4.   „Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета, Двадесет и втора и Двадесет и четвърта песен. 

5.   Софокъл.„Едип цар”. 

6.   Софокъл.„Антигона”. 

7.   Библия. Стар завет. Основен сюжет. Десетте божи заповеди. 

8.   Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия. 

9.   Старобългарска литература. Житието като жанр. 

10. Пространното житие на св. Кирил. 

11. Учениците на Кирил и Методий. 

12. „Проглас към евангелието”. 

13. Константин Преславски. „Азбучнамолитва”. 

14. Черноризец Храбър. „Забуквите”. 

15. Презвитер Козма. „Беседа против богомилите”. 

16. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките”. 

 

 



Х КЛАС 
 

Българскиезик 

 

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 и в художествен 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. Извличане на съществена информация от текстове. 

11. Езикови средства  за изграждане на аргументативна верига. 

12. Книжовни езикови норми. 

13. Създаване на аргументативни текстове. 

 

Литература 

 

1. Ренесанс - Джовани Бокачо. „Декамерон”; Сервантес - „Дон Кихот”; Шекспир -  „Хамлет”.  

2. Класицизъм – Молиер - „Тартюф”.  

3. Просвещение - Даниел Дефо - „Робинзон Крузо”.  

4. Романтизъм - Александър Дюма - „Граф Монте Кристо”, Пушкин - лирика 

5. Социален реализъм – Балзак - „Дядо Горио”, Гогол – „Шинел”, Мопасан – „Бел ами” 

5. Модернизъм – лириката на Пол Верлен или Артур Рембо 

6. Българско възраждане. 

7. Паисий Хилендарски - „История славянобългарска”.  

8. Петко Р. Славейков - „Изворът на Белоногата”.  

9. Любен Каравелов - „Българи от старо време”.  

10. Добри Войников -  „Криворазбраната цивилизация”. 

 

ХІ КЛАС 
 

Българскиезик 
 

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. 

 

Литература 

 

1. Христо Ботев - поезия: “Майце си”, “Към брата си”,  „Елегия”, „Борба”, “До моето първо либе”, 

“На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”. 

2. Иван Вазов – поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”,“Елате 

ни вижте”, „Линее нашто поколение”, “Епопеяна забравените” – “Левски”, “Паисий”, “Кочо”, 

“Опълченците на Шипка”; разказът “Дядо Йоцо гледа”;  повестта “Чичовци”; романът “Под 

игото”. 

3. Алеко Константинов - фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”. 

4. Пенчо  Славейков - поезия:  “Cis  moll”,  “Ни лъх не дъхва над  полени”,  “Спи езерото;белостволи 



буки”, “Самотен гроб в самотен кът”;  поемата “Ралица”. 

5. Пейо Яворов - поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”, “Стон”, 

„Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска”. 

6.  Елин Пелин - разкази: “Ветрената мелница”,  “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На онясвят”, 

„Андрешко”, “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”; повестта 

“Гераците”. 

7.  ДимчоДебелянов - поезия: “Чернапесен”, “Пловдив”, “Дасезавърнеш...”, “Помниш ли, помниш 

ли...”, „Спи градът”, „Миг”, „Единубит”, „Сиротна песен”, „Тихапобеда”. 

 

ХІI КЛАС 
 

Българскиезик: 

 

1.   Език и общуване. Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса. 

2.   Езикът като система. Специфика на езиковия знак. Езикови единици. 

3.  Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на зрелостни-

ците при продължаване на образованието и при постъпване на работа. 

4.  Създаване на аргументативни текстове – публично изказване, есе и литературноинтерпретативно 

съчинение. 

 

Литература: 

 

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

вечери”). 

2. Гео Милев. Поемата „Септември”. 

3.Атанас Далчев – стихотворения ("Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", 

"Камък", "Дяволско"). 

4. Елисавета Багряна – стихотворения  ("Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"). 

5. Йордан Йовков – разкази ("Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил","През чумавото", 

"Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"). 

6. Никола Вапцаров – стихотворения ("Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", 

"Кино", "История",  "Завод", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."). 

7. Димитър Димов – романът „Тютюн”. 

8. Димитър Талев – романът „Железният светилник”. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

1. При тестово изпитване критериите за оценка съпровождат изпитния материал. 

 

2. Критерии за оценка на аргументативен текст: 

 

А) Литературни познания: 

• Знания за строежа и функционирането на художествената творба (жанр, композиция, изразни 

средства и похвати), познаване и правилно използване на литературнотеоретични понятия. 

• Осъзнаване на особеностите на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, 

видове литературни герои, конфликт). 

• Познаване на жанровата система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, 

повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма). 

• Знания за организацията на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи и фигури). 

 

Б) Интерпретация: 

• Знания за автора и творбата (сюжет, конфликти, персонажи, мотиви, проблеми, внушения) и за 

свързаните с тях процеси в българската или европейската  литературна история (идеи на епохата и 

направлението). 

• Умение за интерпретиране на художествения смисъл – осъзнаване на зададения от темата 

хуманитарен проб-лем и неговата актуалност, на причините за конфликта, на нарушенията на 



нравствените норми и пр., полагане на проблема в адекватен контекст (литературен и 

исторически). 

• Спазване на особеностите на избрания жанр (есе или литературна интерпретация), правилно 

структуриране на текста според изискванията за композиционното му изграждане (увод, теза, 

доказателство, заключение) и спазване на съотношението между структурните елементи. 

• Придържане към темата, адекватно  формулиране на тезата, целенасочена, логична и изчерпателна 

аргумен-тация, задълбочени изводи и заключения. 

• Умения да се прилагат при изясняване на зададения проблем необходимите литературнотеоретични 

позна-ния, наблюдения върху текстовите структури, структурните елементи и фигурите на езика в 

художествения текст и интерпретирането му в съответствие с неговия жанр и художествени 

особености. 

 

В) Стилно-езиково оформяне: 

• Степен на овладяване на правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма. 

• Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие. 

• Правилно графично оформяне на текста според микротематичното му деление, логически преходи 

между отделните структурни елементи, стилово единство, цялостност и завършеност на писмения 

текст. 

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

V КЛАС 
учебник – “Energy for Bulgaria for the 5

th
 grade” 

I Срок 

 

1. My e-pals and pen pals. The verb “to be”, Subject pronouns, Possessive pronouns, Possessive adjectives, 

Wh-questions.  

2. My room and things. Possessive ‘s ; Articles, There is/There are, Prepositions of place, 

Countable/Uncountable nouns; Some/Any. 

3. My hobby and interests; My family. “Have got”; Comparison of  

     adjectives; Describing people. 

4.  My future job. Daily life. The Present Simple Tense. Verb phrases “have, do, make”; Prepositions of time, 

Modal verbs – “have to”. 

5. Free time. East meets West. School life.  

Object pronouns; Time phrases (once a week), Direct/Indirect object. 

 

II Срок 

 

1.Transport and travel. My abilities. 

 Modal verbs “can/can’t”;  

    Comparison of adverbs; Prepositions of movement and place.  

2. I love sports. Food and fitness. 

 The Present Continuous Tense. 

 Modal verbs – “must”; like+verb+-ing 

3. My history. World history. Jobs and work.  

The Past Simple – was/were. 

4. Personality and character. Favourite books and characters – The Lord of the Rings. 

 The Past Continuous Tense. Personality adjectives. 

5. Life in the future. “Going to” future; “will” future; “May” for              

    possibility and permission. 

 

 

 



VІ КЛАС 
по системата “Energy for Bulgaria” 

 

Books: Energy for Bulgaria – Students’ Book and Workbook 

 

Grammar Book is optional 

1. School life. 

    * Topic - The world around me – school life 

     * Grammar - Present Simple, negative questions, too/ enough, preposition:  for 

     * Vocabulary - School subjects 

     * Communication – show surprise, apologize 

2. Free time 

     * Topic – The world around me – school life and free time 

     * Grammar – Present continuous, Present continuous for future, Present simple and                     Present 

continuous 

      * Vocabulary – Money 

      * Communication – phone home, suggestions and arrangements, buy things 

3. Food 

    * Topic - Food and health 

    * Grammar – Past simple, Reflexive pronouns; a lot of, a few, a little 

    * Vocabulary – Food, Feelings and pronouns 

    * Communication – Ordering food 

4. My country 

    * Topic – Free time activities and nature care 

    * Grammar – Defining relative clauses – who, which, where 

    * Vocabulary – Large numbers, Geography, Animals 

    * Communication – Your weekend, Use a map to describe a route 

5. Holidays 

    * Topic – Around the world, travel 

    * Grammar – Echo questions /I get up early. Do you?/, Past continuous – I was doing, 

        Present and past obligations 

* Vocabulary – Holidays 

     * Communication - Introductions, Do you like a challenge? 

6. The Earth in danger 

      * Topic – Citizenship – protect the environment 

      * Grammar – Dynamic and stative verbs; used to 

      * Vocabulary – Environment 

      * Communication – Discuss an issue, talk about the environment 

7. The Invisible Man 

     * Topic – My inner world - the artist in me,  

The world of my imagination – stories and fables 

* Grammar – Narrative tenses – should, look like + noun, could, was/were, able to 

      * Vocabulary – Abilities and descriptions 

      * Communication – Tell a story 

8. Feelings and emotions 

  *Topic – My inner world – Feelings and emotions 

  * Grammar – going to future: plans, predictions, may/might, look/should/feel + adjective 

  * Vocabulary – Adjectives of emotion – surprised, angry 

  * Communication – Show sympathy 

9. Relationships 

  * Topic – My inner world – Good manners and behavior 

                   The world of my imagination – teens and technology 

  * Grammar – Should, Perhaps, maybe, Tag questions 

  * Vocabulary – Relationships 

  * Communication – Phone for information, Give advice 

10. Film and TV 

   * Topic – The world of my imagination – film and TV 



   * Grammar – Will future: predictions, promises, offers 

   * Vocabulary – Film types 

   * Communication – Offer to help, React to good news 

 

         За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и 

отговаряне на въпроси. 

 

VІІ КЛАС 
По системата „Energy for Bulgaria” 

Books: Energy for Bulgaria – Students’ Book and Workbook. 

Grammar Book is optional 

 

1.   Cultural differences 

     - Topics – The world around me, Customs and traditions around the world 

     - Grammar – Non-defining relative clauses, polite questions 

     - Vocabulary – Travel, clothes and style 

      - Communication – Your appearance, give compliments 

2. Being a DJ 

 

- Topics – The world around me, entertainment 

- Grammar – Review of past tenses, Present Perfect simple + ever/never 

- Vocabulary- Electronic equipment 

- Communication – Recognise someone instruction 

  3.    Famous people - Topics – The world around me, art and culture 

 - Grammar – Present Perfect or past simple, advice and recommendations 

 - Vocabulary – Books 

 - Communication – Discuss books, talk about a famous person 

  4.   Food and fitness - Topics – My world, Home life and economics 

         - Grammar – Present Perfect Simple + just/yet/already, modality-obligation and                                

necessity, all, most, some/none of, adverbial clause /How?/ 

          - Vocabulary – Food and cooking 

          - Communication – Interview an athlete, talk about sports and fitness, talk about chores 

   5.    Fed up - Topics – My inner world, feelings and relationships 

           - Grammar – one/ones; other/another; make/let, modality – permission 

           - Vocabulary – good at/afraid of, get angry 

           - Communication – Talk about abilities, ask permission, an argument 

 

 6.    Town and country- Topics – The world around me, city and country life, the world of my 

imagination 

            -  Grammar – Present Perfect Simple + for/since, so/such, quite/very/really/totally 

             - Vocabulary – Town and country, opposite adjectives, nouns with – er 

             - Communication – express an opinion, talk about where you live 

   7.    Emergencies - Topics – Emergencies and survival 

            - Grammar – Infinitives of purpose, if + imperative 

            - Vocabulary – Injuries and illness 

            - Communication – Suggestions and reasons, make an emergency call 

    8.    The media 

             - Topics - The world around me, the media, my inner world-acting responsibly 

             - Grammar – Present and past passive, the passive + by 

             - Vocabulary – Types of media 

             - Communication – A newspaper interview, a celebrity quiz 

   9.  Computers 

              - Topics – The world of my imagination, the school of my imagination, discovery and invention 

              - Grammar – Negative Wh-questions/review of present and past tenses/, commands and requests 

              - Vocabulary – Computers and the Net 

              - Communication – Make excuses, Are you computer literate? 

    10.    Looking forward 



               - Topics – My world, my education 

               - Grammar – Review of future forms and functions 

               - Vocabulary – Character adjectives 

               - Communication – Give strong opinions, an interview 

 

Критерии за оценяване: 
Изпитът се провежда във формата на тест, състоящ се от следните компоненти: 

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Английска граматика и лексика – употреба. 

     4. Съчинение 

Writing (an article about a favourite person) 

Writing (a biographies/ autobiographies, 

 Writing (a news article) , 

 Writing( an informal letter of advice), 

 Writing ( for and against essays), 

 Writing (an informal email) 

 Writing ( a story) 

       Всеки един отговор носи определен брой точки, които са посочени след даденото упражнение. 

При оценяването на съчинението или описанието се следи за покриване на критериите, както 

следва: 

1. Отговаряне на зададената тема  

2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

5. Пунктуация 

 

   Окончателната оценка се формира на основата на формулата 3Х А/В+2, където А е брой на 

получените точки, а В е общият брой точки от теста.  

  За устната част на изпита - всички диалози и текстове в началото на всеки раздел да могат да се 

четат на английски език и да се отговаря на въпросите. 

 

VІІІ КЛАС 
Skills:A student can understand frequently used sentences and expressions in areas such as basic personal and 

family information, shopping, local geography, employment. A student can communicate in a direct 

exchange of information on family and everyday life. A student can describe in simple terms their 

background and environment. 

Vocabulary Topics: Personal Qualities. My Home and Home Town.Holidays and Resorts.Climate and 

Weather.Means of Transport and Commuting.Clothes.Gifts and Shopping.Describing Objects and 

Places.Animals and Plants. 

Grammar:Present Simple Tense. Present Continuous Tense.State and Active Verbs.Degrees of Comparison 

of Adjectives and Adverbs.Present Perfect Tense.Past Simple Tense.Past Continuous Tense.Definite and 

Indefinite Article. Modal Verbs: can, may, must. Phrasal Verbs. 

ІХ КЛАС 
Skills:A student can understand sentences and expressions in areas such as personal and family information, 

shopping, geography, employment. A student can communicate in a direct exchange of information on 

family and everyday life. A student can describe their background and environment. 

Vocabulary Topics:Customs and Traditions. Celebrations.My Future.At the Supermarket.Cooking.Sports 

and Hobbies.Entertainment and Media.Technology and Teenagers.Means of Communication.Education 

and Technology. 

Grammar:Futurity. Tag Questions. Count and Uncount Nouns. Present Perfect Continuous Tense.Past 

Perfect Continuous Tense.Passive Voice.Conditional Sentences – Real Condition.Phrasal Verbs. 

Х КЛАС 
Skills:A student can understand the main points of standard exchanges on familiar matters. A student can deal 

with common situations while traveling or in an environment where only English is spoken. A student 



can produce simple texts on familiar topics and topics of personal interest. A student can describe 

experiences, hopes, and ambitions and give simple reasons for opinions.  

Vocabulary Topics: Personality and Relationships with Others. Everyday Activities and Chores.Flora and 

Fauna.Natural Habitats.Social Issues.Travel, Holidays and Accommodation.Holiday Problems.Polite 

Behavious and Etiquette.Types of Schools.Parts of the Body.Body Language.Moods and 

Feelings.Personal Experiences. 

Grammar:Present Tenses. State Verbs.Modals of Obligation.Past Habits.Reported Speech.Relative 

Clauses.Adverbs of Time and Movement.Comparative and Superlative Degrees.Phrasal Verbs. 

ХІ КЛАС – ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

Skills:A student can understand the points of standard exchanges on familiar matters. A student can deal with 

standard situations while traveling or in an environment where only English is spoken. A student can 

produce connected texts on familiar topics and topics of personal interest. A student can describe 

experiences, events, dreams, hopes, and ambitions and give reasons and explanations for opinions and 

plans.  

Vocabulary Topics: Movies, Television, Internet. Occupations and Employment.Skills and Qualities.Crime 

and Law Breakers.Self-Defense.Weather and Natural Disasters.Sports and Fitness.Health Foods.Basic 

Terminology of Music Theory and Performance. 

Grammar:Question Tags. Echo Tags. Modal Verbs of Probability, Certainty and Possibility.Conditional and 

Wish Sentences.Clauses of Purpose.Quantifiers. Non-finite Verb Forms. The Passive.Causative 

Form.Clauses of Result.Reflexive Pronouns.Indefinite Pronouns.Phrasal Verbs. 

ХІІ КЛАС – ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

Skills: A student can understand the main ideas of a complex text on concrete and on abstract topics, 

including technical discussions in their field of specialization. A student can interact with a certain degree 

of fluency and spontaneity. A student can readily interact with native speakers of English without any 

difficulty for either party. A student can produce detailed, coherent texts on a wide range of subjects and 

can explain their viewpoint on an issue by giving the advantages and disadvantages of various options.  

Vocabulary Topics: Dwellings and Accommodation. Health Problems.Stress and Relaxation.Planet Earth 

and Environmental Problems.Media and Entertainment.Arts, Technology and Stage.Terminology of 

Music Theory and Performance. 

Grammar:Present Tenses. Past Tenses.Past Habits.Futurity.Causative Form.Reported 

Speech.Conditionals.Wishes.Expressions of Preference.Word Order.Modal Verbs of Assumption, 

Necessity, Obligation, Probability and Possibility.Phrasal Verbs.Relative Clauses.Adverbs of Position, 

Time, Manner and Frequency. 

 

Критерии за оценка:  проверяват се езиковите умения четене, писане, слушане и говорене.  

При максимални сто точки на изпита оценките са, както следва:  

Среден 3 - от 50 до 59 т.;  

Добър 4 - от 60 до 69 т.;  

Много добър 5 - от 70 до 79 т.;  

Отличен 6 - над 80 т.  

 

НЕМСКИ ЕЗИК 

 

ІХ КЛАС 
 

1. Das Alphabet und die Buchstabenverbindungen 

2. Die Personalpronomen 

3. Die Konjugation des Verbs 

4. Der Aussagesatz 

5. Der Fragesatz, die W-Sätze 

6. Bestimmter, unbestimmter, Negativ - und Nullartikel 

7. Die Zahlen bis 1000 000 

8. Die Negation nicht 

9. Trennbare Verben 



10. Wie spät ist es? 

11. Tages-, Jahreszeiten und Himmelsrichtungen 

12. Akkusativ 

13. Die Modalverben mögen/möchten, können und wollen 

 

Критерии за оценяване 

 

Изпитът се състои от: 

- Писмен тест за проверка на усвоените нови лексикални и граматични единици; всеки тест е със 

заложена оценъчна скала в зависимост от броя точки;  

-  устна част, включваща представяне на немски език; оценяват се уменията за отговор на въпроси 

като: Wie heißt du? Woher kommst du? Wo wohnst du? Hast du Geschwister, wie heißen sie? Wie alt 

bist du? Wann hast du Geburtstag? 

 

Устната част за всички степенина обучение дава максимум 5 точки – 1 точка за правилно про-

изношение, 2 точки за добър лексикален запас и 2 точки за коректно използване на познатата 

граматика (5 точки – отличен, 4 точки – много добър, 3 точки – добър, 2 точки – среден, 1 точка - 

слаб). Общата оценка се образува средно аритметично от писмената и устната част. 

Х КЛАС 
14. Das Perfekt mit haben 

15. Das Perfekt mit sein 

16. Präteritum von sein und haben 

17. Die Modalverben müssen, sollen, dürfen und mögen 

18. Die Possessivpronomen 

19. Lokale Präpositionen 

20. Temporale Präpositionen 

21. Konjunktiv ΙΙ – höfliche Aufforderung 

22. Demonstrativpronomen und Frageartikel 

23. Personalpronomen in Akkusativ und Dativ 

24. Ordinalzahlen 

25. Komparation: gut, gern, viel 

26. Verben mit Dativ 

27. Imperativ 

 

1. Критерии за оценяване 

 

Изпитът се състои от: 

- Писмен тест за проверка на усвоените нови лексикални и граматични единици; всеки тест е със 

заложена оценъчна скала в зависимост от броя точки;  

-  Разиграване на диалози върху темите:  

1.BeimArzt 

2. Traumjob 

3. IneinerfremdenStadt 

4. Terminverabredung. 

ХІ КЛАС 
 

28. Konjunktionen weil und denn 

29. Das Perfekt von trennbaren/nicht trennbaren Verben 

30. Wechselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ 

31. Verben mit Wechselpräpositionen 

32. Indefinit- und Possessivpronomen in Nominativ und Akkusativ 

33. Konjunktiv ΙΙ – Ratschlag geben 

34. Revlexive Verben 

35. Verben mit Präpositionen 

36. Präpositionaladverbien, Direktionaladverbien 



37. Präteritum von den Modalverben 

38. Konjunktionen dass und wenn 

39. Dativsobjekt 

40. Syntax – Stellung der Objekte 

 

2. Критерии за оценяване 

 

Изпитът се състои от: 

- Писмен тест за проверка на усвоените нови лексикални и граматични единици; всеки тест е със 

заложена оценъчна скала в зависимост от броя точки;  

-  Разиграване на диалози върху темите:  

1. FamilieundVerwandschaft/ Lebensformen 

2.  Mein Lieblingsessen und – getränk 

3. Arbeit und Freizeit 

4. Die Ausbildung -  Vor- und Nachteile. 

 

ХІІ КЛАС 
 

41. Konjunktiv ΙΙ – Konjugation, Wunsch und Vorschlag  bilden 

42. Satzverbindung: trotzdem und deshalb 

43. Adjektivdeklination: bestimmter/ unbestimmter Artikel und ohne Artikel 

44. Komparation; Vergleichspartikel als und wie 

45. Passiv: Präsens  

46. Frageartikel: Was für ein...?; Fragepronomen (wer, was,wann u.s.w + ob) 

47. Lokale Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

48. Temporale Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 

3. Критерии за оценяване 

 

Изпитът се състои от: 

- Писмен тест за проверка на усвоените нови лексикални и граматични единици; всеки тест е със 

заложена оценъчна скала в зависимост от броя точки;  

-  Разиграване на диалози върху темите:  

1.Wochenendaktivitäten  - Was kann man am Wochenende unternehmen? 

2. Für oder gegen einem Flohmarkt? 

3. Den Weg beschreiben 

4. Wo würden Sie gern Urlaub machen? Was würden Sie gern sehen? 

 МАТЕМАТИКА 
 

V КЛАС 
 

1. Десетични дроби. 

 Четене и писане на десетични дроби. 

 Свойства на десетичните дроби. 

 Умножение и деление на десетична дроб с 10,100 и т.н. 

 Сравняване на десетични дроби. 

 Сравняване на десетични дроби. 

 Изобразяване на десетични дроби върху числов лъч. 

 Събиране на десетични дроби. 

 Изваждане на десетични дроби. 

 Умножение на десетични дроби. 

 Деление на десетична дроб с естествено число. 

 Деление на десетична дроб с десетична дроб. 

2. Решаване на текстови задачи. Задачи от движение. 

3. Геометрични фигури и тела. 



 Основни геометрични фигури 

 Триъгълник.Видове триъгълници 

 Лице на триъгълник. 

 Четириъгълник.Обиколка на четириъгълник. Лице на четириъгълник. 

 Успоредни прави. 

 Успоредник.Ромб. Обиколка на успоредник. Лице на успоредник. 

 Трапец. Видове трапеци.Обиколка на трапец. Лице на трапец. 

 Правоъгълен паралелепипед.Куб. Лице на правоъгълен паралелепипед. Обем на правоъгълен 

паралелепипед. 

4. Делимост на числата. 

 Кратно и делител на естествени числа. 

 Прости и съставни числа. 

 Признаци за делимост. 

 Общ делител и най-голям общ делител на естествени числа. 

 Представяне на естествени числа като произведение от прости множители. 

 Намиране на общ делител и най-голям общ делител на естествени числа чрез разлагането им на 

прости множители. 

 Намиране на най-малко общо кратно на естествени числа. 

5. Обикновени дроби. 

 Правилни и неправилни дроби. Смесени числа. 

 Основно свойство на обикновените дроби. 

 Сравняване на дроби. Изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч. 

 Привеждане на дроби към най-малък общ знаменател(НОЗ). 

 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. 

 Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели. 

 Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели. 

 Събиране и изваждане на обикновени и десетични дроби. 

 Умножение на обикновени дроби. 

 Деление на обикновени дроби. 

 Действия с обикновени и десетични дроби. 

 Пресмятане на числови изрази. 

6. Част от число.Основни задачи. 

7. Процент.Определение.Основни задачи. Приложения. 

8. Обработка на информация зададена с таблица. 

 

 

VІ КЛАС 
1. Степенуване 

 Степен.Действие степенуване с естествен степенен показател. 

 Пресмятане на числови изрази съдържащи степени. 

 Намиране на неизвестно число в равенство съдържащо степен. 

 Умножение на степени с равни основи. 

 Деление на степени с равни основи. 

 Степенуване на произведение. 

 Степенуване на частно. 

 Степенуване на степен. 

 Действия със степени. 



 Степенуване с нулев и цял показател. 

 Стандартен запис на естествено число. 

2. Рационални числа. 

 Положителни и отрицателни числа.Множество на рационалните числа. 

 Изобразяване на рационални числа върху числовата ос. 

 Абсолютна стойност( модул) на рационално число. 

 Сравняване на рационални числа. 

 Събиране на рационални числа с еднакви знаци. 

 Събиране на рационални числа с различни знаци. 

 Изваждане на рационални числа. 

 Алгебричен сбор. 

 Намиране на неизвестно събираемо,умаляемо и умалител. 

 Умножение на рационални числа. 

 Деление на рационални числа. 

 Действия с рационални числа. 

 Намиране на неизвестен множител,делител и делимо. 

 Степенуване на рационални числа. 

3. Декартова координатна система. 

 Координати на точка. 

 Построяване на симетрични точки на дадена точка в координатна система. 

4. Таблично и графично представяне на данни. Разчитане на данни,представяни таблично и 

графично. 

5. Средноаритметично на числа.Приложение. 

6. Геометрични фигури. 

 Окръжност. 

 Дължина на окръжност.Практически задачи. 

 Кръг.Лице на кръг. 

 Построяване на кръгова диаграма. 

 Многоъгълник.Правилен многоъгълник. Лице на многоъгълник. 

7. Ръбести тела. 

 Призма.Правилна призма. 

 Права призма. 



 Обем и повърхнина на права призма. 

 Пирамида.Правилна пирамида. 

 Обем и повърхнина на правилна пирамида. 

8. Валчести тела. 

 Прав кръгов цилиндър. 

 Лице на повърхнина на цилиндър. 

 Обем на цилиндър. 

 Прав кръгов конус. 

 Лице на повърхнина на конус. 

 Обем на конус. 

 Сфера.Лице на повърхнина на сфера. 

 Кълбо. Повърхнина и обем на кълбо. 

 Валчести тела практически задачи. 

9. Пропорции. 

 Отношение.Пропорция. 

 Пропорционалност.Коефициент на пропорционалност. 

 Основно свойство на пропорциите. 

 Свойства на пропорциите. 

 Приложение на пропорциите. 

 Отношението а:в:с. Метод на полагането. 

 Представяне на данни чрез кръгова диаграма. 

10. Цели рационални изрази. 

 Рационален израз.Променливи и постоянни величини. 

 Цял израз.Числена стойност на израз. 

 Едночлен.Нормален вид на едночлен. 

 Подобни едночлени.Събиране и изваждане на подобни едночлени. 

 Умножение,деление и степенуване на едночлени. 

 Многочлен.Нормален вид на многочлен. 

 Събиране и изваждане на многочлени. 

 Умножение на едночлен с многочлен. 

 Умножение на многочлен с многочлен. 



VІІ КЛАС 
1. Тъждества.Формули за съкратено умножение. 

 Тъждествени изрази. 

 Тъждествата  
2 2 22a b a ab b     

 Тъждеството     2 2a b a b a b     

 Тъждествата 
3 3 2 2 3(a b) =a 3a b+3ab b    

 Тъждествата 
2 2 3 3(a b)(a +ab+b )=a b   

 Формули за съкратено умножение-приложение. 

2. Разлагане на многочлени на множители. 

 Разлагане на многочлени чрез изнасяне на общ множител. 

 Разлагане на многочлени чрез използване формулите за съкратено умножение. 

 Разлагане на многочлени чрез групиране. 

 Разлагане на многочлени чрез комбиниран метод. 

 Тъждествени преобразуване на изрази-приложения. 

3. Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения свеждащи се към тях. 

 Линейни уравнения с едно неизвестно. 

 Уравнения от вида     0ax b cx d    

 Уравнения от вида ax b c   ; 0a   

 Уравнения ,свеждащи се до линейни. 

 Линейно параметрично уравнение. 

4. Моделиране с линейни уравнения. 

 Задачи от движение. 

 Задачи от работа. 

 Задачи от капитал. 

 Задачи от смеси и сплави. 

5. Линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства свеждащи се към тях. 

 Линейни неравенства с едно неизвестно. 

 Представяне решенията на линейно неравенство с интервали и графика. 

 Неравенства свеждащи се до линейни. 

 Приложение на линейните неравенства. 



6. Основни геометрични фигури. 

 Точка,права и отсечка. Лъч,полуравнина и ъгъл. 

 Съседни ъглии противоположни ъгли.Перпендикулярни прави. 

 Ъгли,получени при пресичане на две прави с трета.Признак за успоредност. 

 Свойства на успоредните прави. 

 Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник. 

 

7. Еднакви триъгълници. 

 Еднакви триъгълници. 

 Първи признак за еднаквост на два триъгълника. 

 Втори признак за еднаквост на два триъгълника. 

 Трети признак за еднаквост на два триъгълника. 

 Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника. 

8. Триъгълник. 

 Равнобедрен триъгълник. 

 Равностранен триъгълник. 

 Симетрала на отсечка. 

 Перпендикуляр от точка към права. 

 Правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 30°. 

 Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. 

 Ъглополовяща на ъгъл. 

 Височина,ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник. 

9. Неравенства в триъгълника. 

 Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. 

 Неравенства между страни в триъгълника. 

10. Успоредник.Трапец. 

 Успоредник.Свойства на страните. 

 Свойства на диагоналите на успоредник. 

 Свойства на ъглите на успоредник. 

 Правоъгълник.Свойства. 

 Ромб.Свойства. 

 Квадрат.Свойства. 



 Трапец. Видове трапеци.Свойства. 

VІІІ КЛАС 
1. Квадратен корен 

 Ирационални числа. 

 Квадратен корен. 

 Свойства на квадратните корени. 

 Действия с квадратни корени. 

 Преобразуване на изрази съдържащи квадратни корени. 

2. Квадратни уравнения. 

 Квадратно уравнение. 

 Решаване на непълни квадратни уравнения. 

 Решаване на пълни квадратни уравнения. 

 Уравнения свеждащи се до квадратни уравнения. 

3. Функции. 

 Функция.Графика на функция. Начини за задаване на функции. 

 Права пропорционалност.Графика. 

 Линейна функция.Графика. 

 Графика на функцията y ax b  . 

 Обратна пропорционалност.Графика. 

 Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство. 

 Графика на функцията 
2y ax ; 0a   

4. Системи линейни уравнения. 

 Линейни уравнения с две неизвестни. 

 Системи линейни уравнения с две неизвестни. 

 Решаване на системи от две линейни уравнения с две неизвестни. 

 Текстови задачи с математически модел-системи уравнения. 

5. Системи линейни неравенства с едно неизвестно. 

 Сечение и обединение на числови интервали. 

 Системи линейни неравенства с едно неизвестно. 

 Решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно. 

 Неравенства от вида    . 0f x g x   и    . 0f x g x   



 Модулни неравенства от вида ax b c  , 0a   

 Модулни неравенства от вида ax b c  , 0a   

6. Вектори. 

 Вектор.Определения. 

 Сбор на вектори. 

 Произведение на вектор с число. 

 Разлика на вектори. 

 Вектори. Приложения. 

7. Триъгълник и трапец. 

 Средна отсечка в триъгълник. 

 Медицентър в триъгълник. 

 Средна отсечка в трапец. 

8. Еднаквости. 

 Транслация. 

 Ротация. 

 Централна симетрия. 

 Осева симетрия. 

9. Окръжност и ъгъл. 

 Окръжност. Окръжност и точка. Окръжност и права. 

 Допирателна към окръжност. 

 Взаимно положение на две окръжности. 

 Централен ъгъл.Съотвествие между хорди,дъги и ъгли. 

 Вписан ъгъл. 

 Периферен ъгъл. 

 Приложение на теоремите за вписан и периферен ъгъл. 

10. Окръжност и многоъгълник. 

 Окръжност,описана около триъгълник. 

 Окръжност,вписана в триъгълник. 

 Забележителни точки в триъгълник. 

 Четириъгълник,вписан в окръжност. 

 Четириъгълник,описан около окръжност. 



ІХ КЛАС 
1. Рационални изрази. 

 Рационални дроби.Основно свойство. 

 Действия с рационални дроби. 

 Тъждествени преобразувания на рационални изрази. 

2. Рационални уравнения. 

 Разлагане на квадратен тричлен. 

 Теореми на Виет.Приложения. 

 Уравнения от по-висока степен. 

 Дробни уравнения. 

 Текстови задачи с математически модел - рационално уравнение. 

3. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 

 Системи линейни уравнения. 

 Системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е линейно. 

 Системи уравнения от втора степен с две неизвестни,на които и двете уравнения са от втора 

степен. 

4. Ирационални изрази и уравнения. 

 Преобразуване на изрази съдържащи квадратен корен. 

 Ирационални уравнения с един радикал. 

 Ирационални уравнения с два радикала. 

5. Подобие. 

 Пропорционални отсечки. 

 Подобни триъгълници.Определение. 

 Признаци за подобност на два триъгълника. 

 Свойство на лицата на подобните триъгълници. 

 Свойство на ъглополовящата в триъгълник. 

6. Правоъгълен триъгълник. 

 Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 

 Приложение на метричните зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник. 

 Решаване на правоъгълен триъгълник. 

7. Тригонометрични функции. 

 Тригонометрични функии на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник. 



 Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните  

функции на остър ъгъл. 

8. Намиране на елементите на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец. 

Х КЛАС 
1. Квадратна фунция. 

 Графика на функцията 
2; 0y ax a   

 Графика на квадратната функцията 
2 ; 0y ax bx c a     

2. Рационални неравенства. 

 Квадратни неравенства. 

 Неравенства от по-висока степен. 

 Дробни неравенства. 

3. Степен. Логаритъм. 

 Корен  -ти 

 Преобразуване на ирационални изрази. 

 Степен с рационален показател. 

 Преобразуване на изрази със степени. 

 Логаритъм. 

4. Тригонометрични функции. 

 Тригонометрични функции на ъгли от 0
0
  до 180

0
 

 Пресмятане на тригонометрични изрази. 

5. Триъгълник. 

 Синусова теорема. 

 Косинусова теорема. 

 Решаване на триъгълник. 

 Намиране елементите на триъгълник. 

6. Намиране елементите успоредник и равнобедрен трапец. 

7. Лица на равнинни фигури. 

 Метод на лицата в задачи за триъгълник. 

 Лице на четириъгълник. 

 Лице на правилен многоъгълник. 

8. Комбинаторика. 

 Съединения.Основни правила за събиране и умножаване. 



 Пермутации,вариации и комбинации. 

 Класическа вероятност. 

ХІ КЛАС 
1. Числови редици. 

2. Аритметична прогресия. 

3. Геометрична прогресия. 

4. Лихва,кредит и рента. 

5. Статистика. 

 Статистически разпределения на извадка. 

 Средни статистически величини. 

6. Тригонометрични функции. 

 Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. 

 Основни тригонометрични тъждества на ъгли,различаващи се с кратно на 90
0
 . 

 Изменение на тригонометрични функции. 

 Тригонометрични функции на реален аргумент. 

 Основни тригонометрични тъждества. 

 Преобразуване на тригонометрични изрази. 

      Изпитът включва решаване на задачи, като се обхващат минимум 50% от зададените в 

конспекта теми. Изпитните варианти (теми) са различни и са най-малко три. Всеки изпитен 

вариант е придружен със скала за оценка. Ученикът се запознава с нея при изтегляне на 

изпитния вариант и тя придружава работата му. 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Х КЛАС 
Изпита се провежда в две части: теоретична и практическа. 

Окончателната оценка от изпита е средноаритметична от двете. 

Теоретичната част включва решаването на тест (25 въпроса) върху следващите теми. Тестът е 

придружен с критерии за оценка .  

7. Информация и формални модели. 

 Информация и информатика. 

 Информационни дейности и процеси. 

 Естествени числа и позиционни бройни системи. 

 Съждителни формули и булеви функции ( двузначна логика). 

8. Компютърни системи. 

 История на изчислителната техника. 

 Архитектура на Фон Ноймановите компютри 



 Оперативна памет. 

 Централен процесор. 

 Входно-изходни устройства. 

 Компютърни мрежи. 

9. Операционни системи. 

 Предназначение, основни функции и съставни части на Операционните системи (ОС). 

 ОС с команден интерфейс – DOS. 

 ОС с графичен интерфейс. 

10. Алгоритми. 

 Алгоритъм – понятие и основни характеристики. 

 Представяне на алгоритми. 

 Видове алгоритми. 

Практическата част на изпита включва написването на две програми (задания) на езика за 

програмиране Qbasic. Критериите за оценка при написването на всяка от програмите е 

индивидуална и ученикът се запозва с тях при изтегляне на заданието за тях. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

V КЛАС 
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Машината компютър. Изпълнение на програми 

2. Файлове и файлова система.  

3. Програмата Paint 

4. Оцветяване на фигури 

5. Чертане на линии и фигури 

6. Затворени фигури 

7. Вмъкване на текст в картинка 

8. Работа с части от картината 

9. Операции с изображения 

10. Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук 

11. Въведение в компютърната текстообработка 

12. Създаване и съхраняване на текстов документ 

13. Редактиране на текст 

14. Форматиране на текст 

15. Други възможности за форматиране на текст 

16. Въведение в електронните таблици. Диаграми 

19. Компютърни презентации. Програмата MS Power Point 

20. Редактиране на презентация. 

21. Създаване на презентация. Още за презентациите 

22. Интернет  - въведение и хипертекстови документи 

23. Сърфиране в интернет. Търсене на информация 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 5 клас, Коста 

Гъров и колектив, издателство „Изкуства”, 2011- може и всеки друг учебник по ИТ за 5 клас; 

Интернет 

 



VІ КЛАС 
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Операционна система и носители на информация 

2. Файлова система-размер и формат на файловете 

3. Основни операции с файлове и папки 

4. Групови операции с файлове 

5. Компютърна текстообработка 

6. Форматиране на абзац 

7. Вмъкване на изображения в текст 

8. Форматиране на страница 

9. Отпечатване на текстов документ 

10. Търсене и замяна.Получаване на помощ 

11. Графичен редактор Paint.Графични формати 

12. Сканиране и обработка на изображение 

13. Форматиране на клетки 

14. Аритметични изрази и формули 

15 Функции 

15. Оформяне на таблици 

16. Компютърни презентации- 

18 Графика в МS PowerPoint 

19. Анимиране на текста 

20. Преходи и времетраене 

21. Интернет.Електронна поща 

22. Използване на електронна поща 

23. Интегриране на документи 

 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 6 клас, Коста 

Гъров и колектив, издателство „Изкуства”, 2011- може и всеки друг учебник по ИТ за 6 клас; 

Интернет 

 

VІІ КЛАС 
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Описание и технически параметри на компютърната система. 

2. Настройки на операционната система. 

3. Компютърни вируси. Антивирусна защита. 

4. Електронни таблици. Форматиране на електронни таблици. 

5. Разпространяване на формули 

6. Сортиране, търсене и замяна на данни в таблици 

7. Работни листи 

8. Условни пресмятания. Функцията IF 

9. Съставни логически изрази. Отпечатване на ЕТ 

10. Проектиране на електронни таблици. 

11. Диаграми в електронна таблица. 

12. Вмъкване на специални символи в текстов документ.  

13. Създаване на таблици в текстообработваща програма. 

14. Редактиране и форматиране на таблици в текстообработваща програма. 

15. Графични елементи в MSWord 

16. Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документи 

17. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд 

18. Вмъкване на обекти в презентация-таблици, диаграми,звук и др. 

19. Правила при създаване и представяне на информация пред публика. 

20. Компютърни мрежи. История на Интернет.  

21. Комуникация в реално време. 



 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 7 клас, Коста 

Гъров и колектив, издателство „Изкуства”, 2011- може и всеки друг учебник по ИТ за 7 клас; 

Интернет 

 

VІІІ КЛАС 
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Развитие на компютърната техника. 

2. Компютърни конфигурации. 

3. Операционна система. 

4. Инсталиране на софтуер. 

5. Търсене на файлове. 

6. Периферни устройства. 

7. Архивиране на данни. Архивиращи програми. 

8. Компресиране и декомпресиране на данни.  

Създаване на саморазархивиращ се архив от данни 

9. Компютърни мрежи. 

10. Основни дейности в локална мрежа. 

11. Обмяна на файлове в локална мрежа. 

12. Същност и структура на Интернет. 

13. Защита  на данни в мрежова среда. 

14. Обмен на файлове в Интернет. 

15. Основни етапи в разработката на сайт. 

16. Създаване на web сайт. 

17. Публикуване на web сайт. 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 8 клас, Галина 

Момчева, издателство „Просвета”, 2009 - може и всеки друг учебник по ИТ за 8 клас; Интернет 

ІХ КЛАС 
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Компютърни системи и ИТ 

2. Търсене и съхраняване на информация от Интернет 

3. Споделяне на документи в Интернет 

4. Настройка  на  работния  екран на MSWord. Добавяне  на ленти  и бутони 

5. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули 

6. Циркулярни писма 

7. Нетекстови обекти в текстов документ 

8. Специализиран софтуер за изчертаване на схеми.Програма Dia. 

9. Топология на компютърна мрежа, блок схема, електрически схеми, схема на карта, план за 

евакуация 

10. Обработка на данни в електронна таблица. Сортиране на данни. 

11. Използване  на  основни  вградени  функции в ЕТ 

12. Филтриране на данни в електронна таблица 

13. Валидация на данни в електронна таблица 

14. Обобщаващи (Pivot) таблици 

15. Условно сумиране на данни 

16. Създаване  на рекламна брошура 

17. Работа по проект 

18. Създаване на мултимедийни приложения 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 9 клас, Коста 

Гъров и колектив, издателство „Изкуства”, 2011- може и всеки друг учебник по ИТ за 9 клас; 

Интернет 



 

Х КЛАС 
 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Бази от данни и системи за тяхното управление. Таблици и бази от данни. Модели на данни. 

Релационни БД. Системи за управление на БД. 

2. Анализ и проектиране.Етапи на разработване. 

3. Реализация на БД с MS ACCESS 2010 – създаване на таблици, на форми и попълване на данни 

4. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни Търсене и редактиране на данни 

5. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки и отчети 

6. Електронна търговия – основни сведения, области на приложение. 

7. Електронни разплащания – основни сведения. Електронни пари. 

8. Системи за електронни разплащания чрез кредитни карти. Система Борика. 

9. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg 

10. Интерактивни презентации – действия към обект бутон, към обекти текст и графична форма. 

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

12. Анимационни действия с обекти. 

13. Мултимедийни обекти. 

14. Реализация на интерактивни презентации чрез MS POWER POINT 2010. 

15. Интегриране на ИТ. Работа по проект.Защита на проект пред публика 

 

IІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - Учебник по Информационни технологии 10 клас, Коста 

Гъров и колектив, издателство „Изкуства”,2011-може и всеки друг учебник по ИТ за 10 клас; 

Интернет 

 

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ: 

 Комплексност и пълнота на изложението 

Дефинира понятията  

Изяснява изцяло поставения въпрос 

Не допуска правописни грешки 

 Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА 

 Самостоятелна работа на ученика с предварително зададени условия и срок за изпълнение на 

практическа задача 

 Изготвяне на компютърен документ чрез подходящ софтуер 

 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху 

писмената и практическата част.  

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

1. Прогимназиален етап – V, VІ, VІІ и VІІІ клас 

Общи критерии. Учениците трябва: 

 да отграничават отделни периоди от развитието на българското общество и да ги идентифицират с 

помощта на понятията десетилетие, век, епоха;  

 да подреждат в хронологична последователност важни исторически събития и периоди;  

 да откриват синхронност на исторически събития и да посочват исторически личности, живели в 

един и същ период;  

 да разграничават основни паметници на материалната култура от праисторията, Античността и 

Средновековието като източници на историята;   

  да прилагат основни умения за работа с карта; 

 да разпознават съдържанието на основни исторически понятия;  

 да правят в устна форма разказ и описание на исторически събития;  



 да дават в писмена форма отговори на поставени въпроси, като се опират на ключови думи или 

подпомагащи въпроси;  

 да различават видове писмени исторически текстове (свидетелства на епохата и създадени от 

дистанция на времето);  

 да извличат информация, съдържаща се във фрагменти от исторически документи, илюстрации 

(картини), елементарни таблици;  

 да откриват факти и понятия в основния текст на учебника;  

 да прилагат умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема;  

 да  оценяват отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес; 

 да правят писмена характеристика на известна историческа личност от миналото.  

 

2. Гимназиален етап – ІХ, Х и ХІ клас  

Общи критерии. Ученикът трябва: 

 разчита самостоятелно статистически данни (таблици, диаграми, схеми); 

 интерпретира информация от художествени картини и карикатури, афиши и други материали, 

отразяващи изучавани събития;  

 подбира и обработва информация по зададена тема;  

 изработва схеми въз основа на анализ на исторически извори;  

 изразява собствена позиция въз основа на представени факти, аргументи и идеи; определя 

причини и следствия;  

 описва хронологическото протичане на дадено събитие; 

 формулирааргументиипривеждадоказателстваприустнииписмениизложения и по 

конкретенисторическивъпрос;  

 откриваипредставяразличнигледниточкивинформацияотразличниизточници;  

 съставярезюменаисторическаинформация;   

 самостоятелноподготвякраткопредставяненададеносъбитиеилипроблемпопредварителнопосочени

източницинаинформация;   

 преценява степен на достоверност на исторически източници;  

 открива и представя различни гледни точки в информация от различни източници; 

  

V КЛАС 
I СРОК 

БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖАВА:  VII – НАЧАЛОТО НА IX В. 

1. Древните българи в Европа. 

2. Славяните във Великото преселение на народите. 

3. Раждането на средновековна българия. 

4. Утвърждаване на езическа българия в Европа. 

5. България – християнска държава. 

6. Начало на старобългарската книжовност. 

7. Могъщество на България при цар Симеон. 

8. „Златният век“ на старобългарската култура. 

9. Българското царство при цар Петър. 

10. Цар Самуил в защита на Бългатското царство. 

11. Българските земи под властта на Византия. 

12. Възстановяване на българското царство. 

 

II СРОК 

 БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЮЕСТВО – XI – XIV В. 

1. България – водеща сила в Европейския югоизток. 

2. Период на упадък и зависимост от татарите. 

3. България при цар Иван Александър. 

4. Българското средновековно общество. 

5. Светът на средновековните българи. 

6. Българските средновековни градове. 

7. Гибелта на средновековна България. 



БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ XV – XVII В. 

1. Съпротива срещу османците до ср. На 15 в. 

2. Ислямът. 

3. Устройство на Османската империя. 

4. Османското общество. 

5. Промени в живота на българите. 

6. Съпротива срещу османската власт – 16 – 17 в. 

7. Християнската вяра – опора на българите. 

8. Колективните опори на българите. 

Българските градове в Османската империя. 

 

VІ КЛАС 
1. Българите навлизат в новото време. 

2. Светът на Възрожденските българи. 

3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. 

4. Новото българско училище. 

5. Движение за независима българска църква. 

6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в. 

7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ). 

8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ). 

9. Априлското въстание (1876 ). 

10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България. 

11. Българският национален въпрос. 

12. Начало на Нова България. 

13. Съединението. 

14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ). 

15. България 1894 – 1901 г. 

16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 ) 

17. Политически живот ( 1918 – 1925 ). 

18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 ) 

19. Политическата система на комунизма. 

20. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г. 

21. Тест - изходно ниво 

 

Учебник по история и цивилизация за VІ клас, авторски колектив – Р.Гаврилова, М.Радева и др., изд. 

„Просвета”. 

 

VІІ КЛАС 
 

1. Древен Египет. 

2. Първите държави в Месопотамия. 

3. Империите на Древния Изток. 

4. История и религия на Древните евреи. 

5. Античният свят и Троянската война. 

6. Античният полис и неговите граждани. 

7. Атина и Спарта през 6 – 5 век пр. Христа. 

8. Гръко-персийски войни. 

9. Империята на Александър Македонски. 

10. Древна Тракия. 

11. Древен Рим. 

12. Римската република. 

13. Ранна Римска империя. 

14. Късна Римска империя. 

15. Раждането на Християнството. 

 



 

VІІІ КЛАС 
 

1. Византия – християнската  империя на Новия Рим. Константин Велики-първият християнски 

император. Триумфът на християнството. 

2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната „империя. 

Разселване на славяните. Поява на българите в Европа. 

3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът. 

4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната йерархия. 

Структура на феодалното имение. 

5.  Езическа  България  в  ранносредновековна  Европа . Аспарухова и Куберова България. Тервел – 

кан на българите и кесар на Византия.  

6. Езическа  България  в  ранносредновековна  Европа . Войни и законодателство на кан Крум. 

България при  кан Омуртаг и негоните наследници. 

7. Възходът  на  християнска  България. Християнизация на българската държава.  

8. Възходът  на  християнска  България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ромеи”. 

„Златният век”на старобългарската култура. 

9. Залезът на Първото  българско  царство . България при цар Петър/927-969/ 

10. Залезът на Първото  българско  царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и последните 

години на двубой с Византия.  

11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обликът на 

градовете. Политическо и социално устройство. 

12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското общество. 

Университетските общности. 

13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръстоносното 

движение. Латинските държави на Изтока. 

14.  Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на съсловна 

монархия. 

15.  Англия – от „Великата харта”  към парламент. Норманското господство в Англия. Великата 

харта на свободите. 

16. Българското царство при  Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царство. Цар 

Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.  

17. Българското царство при  Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/. 

18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хегемония в 

България. 

19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Александър. 

20. Османското  завоевание  на  Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладяването на 

България. 

 

ІХ КЛАС 

 
1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите. 

2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. Структурата на новата 

икономика. Градовете – двигатели на прогреса. 

3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. Контрареформацията. 

4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във Франция. Мирът. 

5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на българите. 

6. Англия – ограничената монархия. Бунтът на пуританите. Славната революция.  

7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на „краля 

слънце”.Френското столетие. 

8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор. 

9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.  

10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната за независимостта. 

Новата държава.  

11. Френската революция. Причините. Избухване и етапи на революцията.  



12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на консулата. Рухването на 

френската империя. Виенският конгрес. 

13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. Новата социална 

структура. 

14. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Паисий Хилендарски. Българското 

училище и новото време. 

15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за църковнонационална 

автономия. 

16. Османската империя по пътя на модернизацията. Началото на икономиката. Епохата на танзимата. 

17.  Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително движение. Източната 

криза от 1875-1878 г. и българите.  

18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. Санстефански мир и 

Берлински конгрес. 

19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г. 

20.  Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.  

21.  Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският империализъм. Френската 

колониална империя. Последици от колонизацията. 

22.  Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. Европейският триумф. 

23.  Държави и общество /1870-1914/. Големите сили на границата между два века. 

24. България в модерна Европа. Едно толкова трудно начало. По пътя на самостоятелно политическо 

развитие. В голямата игра на европейска политика. 

25.  Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на силите. Надпреварата. Две 

войни и техните дипломатически последици.  

26.  Първата световна война / 1914 – 1918/. Сараево. Европа влиза във войната 1915, 1916, годината на 

„истината” – 1917, изходът – 1918/  

 

Учебно помагало по „История и цивилизация” – авторски колектив : Б.Гаврилов, А.Пантев и 

др. изд.”Просвета” – 2001 – 2012г.  

 

Х КЛАС 
1. Версай и международните отношения /1919-1931/ 

2. Световната икономика /1919-1939/ 

3. Франция /1919-1939/ 

4. Великобритания /1919-1939/ 

5. САЩ /1919-1939/ 

6. Италия и раждането на фашизма 

7. Германия /1919-1939/ 

8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/ 

9. България между двете световни войни  

10. Световната дипломация /1931-1939/ 

11. Втората световна война / 1септ.1939 – 22юни 1941/ 

12. Втората световна война / 1941-1943/ 

13. Втората световна война / 1944-1945/ 

14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите 

15. Великобритания след 1945г. 

16. Франция след 1945г. 

17. САЩ след 1945г. 

18. Япония след 1945г. 

19. ФРГ след 1945г. 

20. Италия след 1945г. 

21. Съветският съюз /1945-1989/ 

22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/ 

23. България след 9.IX.1944г. 

24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга 

25. Русия и Източна Европа след 1989г. 

 

Учебно помагало по История и цивилизация за 10 клас изд.”Просвета” – Г.Марков и кол. 



 

XI КЛАС    
1. Праистория по българските земи. Траките 

2. Възникване на българската държава – хан Аспарух. Съюз между прабългари и славяни 

3. Издигане на България при Тервел и Крум. Строителство на Омуртаг 

4. Управление на княз Борис I. Покръстване и приемане на славянската азбука. 

5. Могъщество при цар Симеон Велики. Златен век на българската култура 

6. Богомилството – първата ерес в Европа. Залез на Първото Българско царство 

7. Разделение на България. Падане под византийска власт 

8. Въстание на Асеневци. Възход при цар Калоян 

9. Величие при цар Иван Асен II. Дипломация, търговия, култура и европейски престиж 

10. Социална криза и татарска хегемония. Въстание на Ивайло 

11. Втори „златен век” при цар Иван Александър. Османска заплаха 

12. Разделение на България. Падане под турска власт 

13. Антиосманска съпротива. Хайдутство 

14. Формиране на българско национално самосъзнание. Българска църква и култура XV – XVII в. 

15. Българско възраждане. Паисий и Софроний 

16. Движение за Църковно-национална независимост. Новобългарско училище 

17. Преход към организирано Националнореволюционно движение. Георги Раковски 

18. Изграждане на БРЦК. Васил Левски 

19. Априлското въстание и кървавото му потушаване. Отзвук в Европа 

20. Руско-турска война и Освобождение. Санстефански и Берлински договори 

21. Възстановяване на българската държава. Търновска конституция 

22. Съединението. Сръбско-българската война 

23. Управление на Стамболов – режим и икономически възход. „Българското чудо” на Балканите. 

24. Български национален въпрос. Илинденско-Преображенско въстание 

25. Обявяване на Независимостта. Триумф в Балканската война 

26. Двете национални катастрофи в Междусъюзническата и Първата световна война. 

27. Управление на БЗНС. Преврат и убийство на Стамболийски 

28. Царски режим при Борис III. Икономически просперитет 

29. България през Втората световна война. Трета национална катастрофа. 

30. Комунистическа революция – БКП на власт. Народен съд 

31. Тоталитарен социализъм. Режим на Тодор Живков 

32. Посткомунизъм и демокрация. България в началото на XXI в. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ  И  ИКОНОМИКА   

 

V КЛАС 
 

1. Възникване и развитие на науката география. 

2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания. 

3. Ориентиране в природата. 

4. Географска карта. 

5. Видове географски карти. 

6. Форми и размери на Земята.Географски глобус. 

7. Движения на Земята в пространството. 

8. Строеж на планетата Земя. 

9. Литосферата – скалната обвивка на Земята. 

10. Главни форми на релефа на Земята. 

11. Форми на земната повърхност. 

12. Световен океан. 

13. Води на сушата. 

14. Външни обвивки на земята. 

15. Сушата и водата на земята. 

16. Време и климат. 



17. Климатични пояси и области. 

18. Педосферата – почвената обвивка на Земята. 

19. Биосферата – обвивката на живото. 

20. Природни зони I 

21. Природни зони II 

22. Природни зони III 

23. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва. 

24. Население на Земята. 

25. Религии, културни традиции и бит на населението. 

26. Възникване и развитие на селата и градовете. 

27. Хората по света – различни и еднакви. 

28. Съвременна политическа карта на света. 

29. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще. 

30. Световно стопанство – същност фактори и елементи. 

31. География на промишлеността. 

32. География на земеделието. 

33. География на транспорта, търговията и туризма. 

34. Стопанство – типове различия и значения. 

 

VІ КЛАС 
 

1. Африка – географско положение, големина и брегова линия. 

2. Релеф на Африка. 

3. Климат на Африка. 

4. Природни зони на Африка. 

5. Население на Африка. 

6. Страни в Африка. 

7. Южна Америка – географско положение и брегови. 

8. Релеф на Южна Америка. 

9. Климат на Южна Америка. 

10. Природни зони на Южна Америка. 

11. Население на Южна Америка. 

12. Страни в Южна Америка. 

13. Северна Америка – географско положение и брегови. 

14. Релеф на Северна Америка. 

15. Климат на Северна Америка. 

16. Природни зони на Северна Америка 

17. Население на Северна Америка. 

 

 

VІІ клас 

 
1. Азия –географско положение. 

2. Релеф на Азия. 

3. Полезни изкопаеми на Азия. 

4. Климат на Азия. 

5. Води на Азия. 

6. Природни зони на Азия. 

7. Население и религии на Азия. 

8. Политическа карта на Азия. 

9. Стопанска карта на Азия. 

10. Индийски океан. 

11. Австралия и Океания.Географско положение. 

12. Релеф и полезни изкопаеми. 

13. Климат и води. 



14. Природни зони. 

15. Население. 

16. Австралийският съюз. 

17. Тихи океан. 

18. Океания – географско положение. 

19. Антрактида .Географско положение. 

20. Релеф и полезни изкопаеми. 

21. Климат , води, растителност, животни. 

 

VІІІ клас 
 

22. Географско положение, брегова линия и големина на Европа. 

23. Релеф на Европа. 

24. Полезни изкопаеми на Европа. 

25. Климат на Европа. 

26. Води на Европа. 

27. Природни зони на Европа. 

28. Население на Европа. 

29. Страни в Европа. 

30. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров. 

31. Релеф на Балканския полуостров. 

32. Балкански страни. 

33. Географско положение и граници на България. 

34. Релеф на България.  

35. Климат на България. 

36. Води на България. 

37. Природни области в България. 

38. Население на България. 

39. Селищата в България. 

40. Стопанство на България. 

 

ІХ КЛАС 
 

1. Геосферен строеж на Земята. 

2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята. 

3. Природни зони но Земята. 

4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята. 

5. Поземлени, биологични и водни ресурси. 

6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични. 

7. Природни рискове. 

8. Население на света. 

9. Структора на населението. 

10. Демографски проблем и демографска политика. 

11. География на селищата. Урбанизация. 

12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на света. 

13. Световно стопанство. 

14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност. 

15. Първичен сектор. Земеделие. 

16. Вторичен сектор. Енергетика. 

17. Металургия и машиностроене. 

18. Химическа промишленост. 

19. Лека и хранително-вкусова промишленост. 

20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм. 

21. Световни и регионални международни организации. 

22. Германия. 

23. Франция. 



24. Великобритания. 

25. Русия. 

26. Япония. 

27. Китай. 

28. Съединени Американски Щати. 

29. Бразилия. 

30. Австралийски съюз. 

31. Южноафриканска република. 

 

Х КЛАС 
 

1.Географско положение и граници на България. 

2. Геополитическо положение и съвременни граници на България. 

3. Съвременен релеф на България. 

4. Полезни изкопаеми. 

5. Климат на България. 

6. Води на България. 

7. Почви на България.  

8. Растителен и животински свят. 

9. Природни рискове. 

10. Природата на България и природно ресурсният й потенциал.  

11. Дунавска равнина. 

12. Старопланинска природогеографска област. 

11. Краищенско-Средногорска област. 

12. Тракийско-Странджанска област. 

13. Рило-Родопска област. 

14.Черно море и българското черноморско крайбрежие. 

15. Етнокултурен облик на българския народ. 

16. Брой и разпределение на населението. 

17. Структура на населението. 

18. Селища в България. 

19. Население и селища. 

20. Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деление на 

България. 

21. Национално стопанство:структура,фактори и показатели. 

22. Стопанството на България днес. 

23. Земеделие. 

24. Енергетика. 

25. Металургия и машиностроене. 

26. Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и 

целуозно-хартиена промишленост. 

27. Лека промишленост. 

28. Хранително - вкусова промишленост . 

29. Транспорт и съобщения. 

30. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли. 

31. Териториална структура на стопанството. 

 

Оценката се поставя на база степента на владеене на учебния материал и неговото излагане в 

съответствие с конкретните дидактически задачи, като се имат предвид следните критерии: 

 Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото 

целенасочено, изчерпателно и задълбочено излагане. 

 Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно 

изграждане. 

 Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни 

връзки. 

 Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи 

изпитния материал. 



 Адекватно излагане на теза, аргументация, интерпретация, коментар, оценка, когато темата го 

предполага. 

 Степен на владеене на стилно-езиковите норми на българския книжовен език. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА – ІХ КЛАС 

 

1. Възникване на науката писхология. 

2. Съвременната психология – предмет и обект, дялове, школи, методи. 

3. Психоаналитична концепция за личността. 

4. Аз-образ и самооценка. 

5. Етапи в развитието на личността /по Е.Ериксън/. 

6. Социални групи и групови процеси. 

7. Семейна среда, родителство, възпитание. 

8. Конфликтите в междуличностното общуване. 

9. Морално развитие на личността /по Л.Колбърг/. 

10. Наркотични и други зависимости. 

11. Познание чрез усещане и възприятие. 

12. Познание чрез мислене и въображение. 

13. Учене и памет. 

14. Рационалност и мислене, езиково кодиране. 

15. Понятие – същност, структура и видове. 

16. Отношения между понятията. 

17. Определение - същност, структура, правила. 

18. Съждение. 

19. Умозаключение. 

20. Логически закони. 

21. Формулиране на теза и аргументиране. 

 

ЕТИКА И ПРАВО - X КЛАС 

 

1. Произход и същност на морала. 

2. Културата като развитие на моралните отношения. 

3. Етиката като философия на ценностите. 

4. Ценност и смисъл на живота.  

5. Проблемът за смъртта в културата и религията. 

6. Идеите за добро и зло. 

7. Щастието като висше благо. 

8. Свобода и избор. 

9. Любов – една дума с много значения. 

10. Приципът на справедливостта. 

11. Добродетели и пороци. 

12. Егоизъм и алтруизъм. 

13. Морален дълг, съвест и отговорност. 

14. Толерантността. 

15. Правова държава и обществен договор. 

16. Конституция и гражданство. 

17. Основни права на човека. 

18. Форми на държавно устройство и управление. 

19. Политическа система и избори. 

20. Органи на държавното управление. 

21. Гражданско право. 

22. Наказателно право. 

23. Международен правов ред. Организации. 

 

 



ФИЛОСОФИЯ – XI КЛАС 

 

1. Философията като наука. 

2. Философите в историята и обществото. 

3. Методи на философията. 

4. Основни философски категории.                       

5. Природата като символ, вселена и дом. 

6. Светът на културата – човешките дейности. 

7. Светът на културата – проявите на материалното. 

8. Религиозното начало. Човекът – между вярата и разума. 

9. Световни религии. Бог и човек. 

10. Човекът – единство на душа и тяло. 

11. Проявленията на словото. 

12. Екзистенциализъм. 

13. Комуналният човек – индивидът в подчинение на общността. 

14. Човекът – индивидуалист.  

15. Софизъм и скептицизъм. 

16. Мистицизъм и романтизъм във философията. 

17. Теоретикът – в търсене на истината. 

18. Прагматизмът във философията и в ежедневието. 

 

СВЯТ И ЛИЧНОСТ - XII КЛАС 

 

 

1. Права на човека. Нарушаване и защита на човешките права. 

2. Гражданин и гражданско общество. Граждански инициативи. 

3. Дом и жилищна среда.  

4. Ориентиране в трудовия пазар. Трудово-правни взаимоотношения. 

5. Национална държава и мултикултурно общество. 

6. Национална идентичност. Етноси и малцинства, политика на социална интеграция. 

7. Патриотизъм и национален нихлизъм. Българският характер. 

8. Преходът към нов обществен строй. Кризите на българския преход. 

9. Европоцентризъм. Величието и паденията на Европа. 

10. Идеята за обединена Европа. Европа и другите световни сили. 

11. Правна рамка, институции и политики на Европейският съюз. 

12. Глобализация и колонизация. Сблъсък и диалог на култури. 

13. Глобалната икономика. Антиглобализъм. 

14. Световни политически и граждански организации. Светони здравни, културни, религиозни и 

спортни организации. 

15. Модерната национална държава и постмодерната правова държава. 

 

Критерии за оценяване 

Оценката се поставя на база степента на владеене на учебния материал и неговото излагане в 

съответствие с конкретните дидактически задачи, като се имат предвид следните критерии: 

 Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото целенасочено, 

изчерпателно и задълбочено излагане. 

 Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно 

изграждане. 

 Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни 

връзки. 

 Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи 

изпитния материал. 

 Адекватно излагане на теза, аргументация, интерпретация, коментар, оценка, когато темата го 

предполага. 

 Степен на владеене на стилно-езиковите норми на българския книжовен език. 

 



ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

V КЛАС 
1. Гравитация и Космос 

2. Земята и  Луната  

3. Земята и другите планети  

4. Космически изследвания  

5. Звездно небе 

6. Тела и вещества 

7. Строеж на веществата  

8. Движение на молекулите 

9. Температура и енергия  

10.  Температурно разширение и свиване 

11. Топлопроводност 

12. Конвекция  

13. Топене и втвърдяване  

14. Изпарение и кондензация  

15. Чисти вещества и смеси 

16. Еднородни и нееднородни смеси 

17. Методи за разделяне на смеси 

18. Свойства и състав на въздуха 

19. Въглероден диоксид 

20. Замърсяване въздуха 

21. Водата като разтворител 

22. Водата в природата. Кръговрат на водата  

23. Физични и химични промени  

24. Суровини и полезни продукти  

25. Вредни вещества  

26. Животински и растителни клетки  

27. Едноклетъчни и многоклетъчни организми 

28. Как растенията изготвят хранителни вещества  

29. Минерално хранене на растенията  

30. Хранене на животните  

31. Дишане на растенията. Дишане на животните  

32. Отделяне при организмите  

33. Нашата храна. Смилане на храната  

34. Храносмилателна система.Храносмилане и здраве 

35. Как дишаме .Газова обмяна .Дишане и здраве 

36. Отделяне при човека .Отделяне и здраве  

 

VІ КЛАС 

1.Видове движения. Скорост. 

2. Сили. Сила на тежестта и тегло на телата. 

3. Лост и макара. Натиск и налягане 

4. Плътност. Плаване на телата. 

5. Електрични заряди и строеж на атома. Електричен ток и електрична верига. 

6. Проводници и изолатори. 

7. Последователно и успоредно свързване на консуматори. 

8. Постоянни магнити. 

9. Градивни частици на веществата. 

10.Химичен елемент. Прости и сложни вещества. 

11.Физични свойства на веществата. 

12.Химични промени на веществата. Химични реакции. 

13.Условия за протичане на химичните реакции. Признаци за протичане на химичните реакции. 



14.Закон за запазване масата на веществата. 

15.Кислород. Свойства на кислорода. Оксиди. Химично съединяване. Получаване на кислород. 

Химично разлагане 

16.Водород. Получаване на водород. Свойства на водорода. 

17.Желязо. Свойства на желязото. 

17.Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система. 

18.Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система. 

19.Дразнимост при животните. Нервна система. 

20.Движения при животните. Опорно -  двигателна система. 

21.Същност и значение на размножаването. Видове размножаване. 

22.Размножаване на животните. 

23.Размножаване на растенията. 

24.Кръвоносна система. Кръвообращение. 

25.Нервна система. Опорно -  двигателна система. Полова система. 

 

УЧЕБНИК: Човекът и природата 6 клас, изд. «Булвест» 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VІІ КЛАС 

 
1.Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми 

2.Бактерии. Цианобактерии. 

3.Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми 

4. Тип Кореноножки 

5. Тип Камшичести 

6. Тип Ресничести 

7. Колониални едноклетъчни организми 

8.Обща характеристика на растенията 

9. Талусни растения. Водорасли 

10. Растителни тъкани. 

11.Вегетативни растителни органи  

12.Размножителни органи при растенията  

13.Видоизменени растителни органи. 

14. Кормусни растения. Отдел Мъхове 

15. Отдел Папратови 

16. Отдел Семенни растения. Подотдел Голосеменни и Покритосеменни 

17. Обща характеристика на гъбите. Размножаване, значение и многообразие. 

18.Обща характеристика на животните  

19. Тип Мешести / устройство, жизнени процеси и класификация/. 

20. Тип Плоски червеи / устройство, жизнени процеси, класификация/. 

21. Тип Кръгли червеи / устройство, жизнени процеси, представители/. 

22. Тип Прешленести червеи / устройство, жизнени процеси, класификация/. 

23. Тип Членестоноги / устройство, основни жизнени процеси, начин на живот и местообитание/. 

24. Клас Ракообразни и клас Паякообразни-особености,класификация,представители. 

25. Клас Насекоми-особености,класификация,представители. 

26. Тип Мекотели /устройство, жизнени процеси, класификация, представители/. 

27. Паразитни едноклетъчни организми.Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. 

Хигиенни норми. 

28. Паразитни растения и растения хищници 

29. Безгръбначни животни паразити. Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. 

Хигиенни норми. 

30. Защитени природни обекти в България 

Биология и здравно образование -VІІ клас, Мария Шишиньова и колектив, изд.„Анубис” 

 



VІІІ КЛАС 

 
1 . Тип хордови животни – обща характеристика 

2 . Надклас Риби – характеристика и многообразие 

3 . Клас Земноводни - характеристика и многообразие 

4 . Клас Влечуги - характеристика и многообразие 

5 . Клас Птици - характеристика и многообразие 

6 . Клас Бозайници - характеристика и многообразие 

7 . Човекът – представител на Клас бозайници. Човекът – биологично и социално същество. 

8 . Структурни равнища на организация на човешкото тяло 

9 . Клетъчен строеж на човешкия организъм 

10 . Тъкани – видове и функции 

11. Кожа – устройство и функции 

12 . Опорно – двигателна система – устройство , здравни познания и хигиена 

13 . Сърдечно – съдова система – устройство , здравни познания и хигиена 

14 . Храносмилателна система – устройство , здравни познания и хигиена 

15 . Отделителна система - устройство , здравни познания и хигиена 

16 . Дихателна система - устройство , здравни познания и хигиена 

17 . Полова система - устройство , здравни познания и хигиена 

18 . Нервна система - устройство , здравни познания и хигиена 

19 . Сетивни системи – устройство и функции 

20 . Ендокринна система - устройство и функции 

Биология и здравно образование за VІІІ клас, ЗП, Мария Шишиньова и колектив, изд. 

„Анубис” 

 

ІХ КЛАС 

 
1. Равнища на организация на живата материя 

2. Екологични фактори.Среди за живот.  

3.Светлината като екологичен фактор. 

4. Температурата като екологичен фактор. 

5. Въздухът като екологичен фактор. 

6. Водата като екологичен фактор и среда на живот. 

7. Почвата като екологичен фактор и среда на живот. 

8. Популация - свойства,състав и структура. 

9. Биоценоза- състав и видове, хранителни взаймоотношения в      биоценозата  

10. Екосистеми – видове, структура и продуктивност. 

11. Прокариотна и еукариотна клетка. 

12.Химичен състав на клетката - неорганични вещества и органични съединения. 

13. Липиди и въглехидрати 

14.Белтъци - структура и свойства. 

15. Нуклеинови киселини - ДНК и РНК. 

16. Надмолекулни комплекси. Клетъчни мембрани 

17. Рибозоми и хромозоми- устройство, функции. 

18. Органели – едномембранни и двумембранни 

19. Метаболизъм – същност и видове. 

16. Ензими. 

17. Фотосинтеза. 

18.Реализиране на наследствената информация – репликация, транскрипция и транслация 

19. Митоза 

20. Мейоза 

Биология и здравно образование за ІХ клас, ЗП, Мария Шишиньова и колектив, изд.”Анубис” 

 



Х КЛАС 

1. Наследственост и изменчивост.Развитие на генетиката като наука. Предмет, задачи и основни 

понятия 

2. Монохибридно кръстосване 

3. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел 

4. Взаимодействие между гените. Взаимодействие между алелите на един и същ ген. 

5. Взаимодействия между алелите на различни гени. 

6. Изменчивост. Модификационна изменчивост. 

7. Генотипна изменчивост. Геномни мутации 

8. Генни и хромозомни мутации. 

9. Наследствени болести при човека.  

10. Размножаване на организмите. Гаметогенеза. Оплождане. 

11. Индивидуално развитие. 

12. Произход на живота. Хипотези . Хипотези за земния произход на живота. 

13. Борба за съществуване и естествен отбор.  

14. Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюционни процеси. 

15. Вид - определение и критерии. 

16. Съвременни схващания за механизмите на видообразуването.  

17. Макроеволюция. 

18. Основни насоки и пътища на еволюционни процес. 

19. Антропогенеза. 

20. Палеонтологична история на човека.   

21. Човешки раси. 

22. Доказателства за еволюцията на организмите - палеонтологични, сравнителноанатомични и 

сравнителноембриологични. 

Биология и здравно образование за Х клас, ЗП, Петър Попов и колектив, изд.”Просвета” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

            Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, 

в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати 

съществени правописни, фактологически грешки. 

 

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 

последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои 

факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

 

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 

анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, 

липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. 

 

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на 

темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с 

констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки. 

 

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване 

от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 



ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

VІІ КЛАС 

 
1. Електричен заряд и електричен ток. 

2. Електрично напрежение. 

3. Закон на Ом. Съпротивление. 

4. Източници на електрично напрежение. 

5. Последователно свързване на консуматори. 

6. Успоредно свързване на консуматори. 

7. Закон на Джаул – Ленц. 

8. Мощност на електричния ток. 

9. Магнитно действие на тока, който тече по намотка. 

10. Електромотор. 

11. Светлина. 

12.  Отражение и пречупване на светлината. 

13.  Спектър на светлината. 

14.  Плоско огледало. 

15.  Сферични огледала. 

16.  Лещи. 

17. Окото като оптичен уред. 

18. Трептения. 

19. Звук. 

20.  Звук и слух. 

21. Приложение на звука и ултразвука. 

22. Слънчева система. 

23.  Галактики. 

 

VІІІ КЛАС 
 

1. Равномерно движение 

2. Равноускорително  и равнозакъснително движение 

3. Свободно падане на телата 

4. Първи принцип на механиката 

5. Втори принцип на механиката 

6. Действие на няколко сили 

7. Трети принцип на механиката 

8. Работа , кинетична енергия 

9. Потенциална енергия 

10. Закон за запазване на механичната енергия 

11. Равновесие на телата 

12. Топлинно движение на градивните частици 

13. Количество топлина 

14. Топене  и изпарение 

15. Топлообмен и топлинен баланс 

16. Изотермен  процес 

17. Изохорен и изобарен процес 

18. Работа извършена от газ 

19. Вътрешна енергия.Първи принцип на термодинамиката 

20. Топлинни машини. Двигатели с вътрешно горене 

21. Строеж на атома и атомното ядро 

22. Радиоактивност. 

23. Използване на ядрената енергия 

24. Слънчева система 

25. Слънце и звезди Галактики 



ІХ КЛАС 
 

1.Наелектризиране на телата. 

2.Закон на Кулон. 

3.Интензитет на електростатично поле. 

4.Потенциал на електростатично поле. 

5.Проводник в електростатичното поле.  

6. Поляризация на диелектрици. 

7.Кондензатор. Капацитет на кондензатор. 

8.Постоянен електричен ток.Закон на Ом за част от веригата. 

9. Работа и мощност на постоянен ток. 

10.Електродвижещо напрежение. Закон на Ом за цялата верига. 

11. Магнитно поле. 

12. Движение на заредени частици в магнитно поле. 

13. Закон на Ампер. 

14. Магнитно поле на електричен ток. 

15.Магнитни свойства на веществата. 

16.Електромагнитна индукция 

17. Хармонично трептене  

18. Прости трептящи системи  

19.Механични вълни 

20.Интерференция  и отражение на вълните 

21. Звук 

22.Свойства на електромагнитните вълни  

23.Спектър на електромагнитните вълни 

Х КЛАС 
1. Разпространение на светлината. 

2. Отражение и пречупване на светлината. 

3. Дисперсия на светлината. 

4. Интерференция на светлината. 

5. Дифракция на светлината. 

6. Източници на светлина. 

7. Инфрачервени и ултравиолетови лъчи. 

8. Рентгенови лъчи. 

9. Топлинно излъчване. 

10. Фотоелектричен ефект. 

11. Фотони . Обяснение на фотоефекта .Вълнови свойства на частиците. 

12. Спектър на водородния атом. 

13. Квантов атомен модел на Бор. 

14. Атомни преходи . Лазери. 

15. Атомно ядро. 

16. Радиоактивност. 

17. α,β и γ-разпад. 

18. Делене на урана . Ядрени реактори. 

19. Елементарни частици. Кварки. 

20. Звезди. Еволюция на звездите. 

21. Светът на галактиките. 

За всички степени се използва чебник по „Физика и астрономия ” – задължителна подготовка 

изд.”Булвест – 2000” ,   авт. М.Максимов 
 

ІІ.КРИТЕРИИЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПО ФИЗИКА  И АСТРОНОМИЯ: 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която  фактите са изложени задълбочено, 

логически последователно  и са придружени с необходимия анализ.Експериментите са описани 

вярно и са придружени от точно направен  чертеж .Зависимостите са вярно и точно 

записани.Посочени са приложенията на явления и свойства.  



Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени  логически 

последователно  ,но  анализът не е задълбочен. Експериментите са описани вярно ,но са 

придружени от неточно направен  чертеж .Зависимостите са вярно и точно записани.Посочени са 

само някои приложения на явления и свойства.  

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която са разгледани основните факти, но анализът 

не е задълбочен и пълен.Преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. 

Експериментите са описани схематично и не са придружени с  чертеж .Само е споменато,че има 

приложения без да се описват.Допуснати са 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. Не е направен анализ на 

фактите , а само  констатация. Експериментите  не са описани ,приложенията също.Има сериозни 

фактологични и правописни грешки. 

 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване 

от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

 

 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

VІІ клас 
 

1. Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса  

2. Вещества и свойствата им.Химични реакции 

3. Химични знаци.Химични формули  

5. Валентност.Съставяне на формули  

6.Наименования на веществата 

7. Химични уравнения 

8. Натрий 

9. Натриева основа.Основи 

10. Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи 

11. Химични съединения на алкалните елементи 

12. Хлор 

13. Хлороводород. Солна киселина.Киселини 

14.Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи   

15. Химични съединения на халогенните елементи 

16. Значение на алкалните и  халогенните елементи  

17. Видове прости вещества.Видове химични съединения  

18. Периодичен закон и периодична система. Закономерности в периодичната система 

19. Топлинни ефекти при химичните реакции 

20. Скорост на химичните реакции 

21. Вещества и химични реакции в природата и практиката на човека 

22. Роля на човека за опазване на околната среда  

 

VІІІ КЛАС 
 

1.Обща характеристика на 2А група. Разпространение,употреба и физиологично действие на 

елементите от 2А група 

2.Обща характеристика на 6А група.Сяра  

3. Оксиди на сярата. Киселинен дъжд. Сярна киселина 

4.Свойства и употреба на алуминия.Съединения на алуминия (диалуминиев триоксид, алуминиев 

трихидроксид) 

5.Водни разтвори на киселини, основи и соли  

6.Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли  

7.Окислително-редукционни процеси  



8.Класификация на неорганичните вещества 

9.Масова част 

10.Моларни величини 

11.Моларни отношения 

12.Въглеводороди 

13. Нефти природен газ.Горива 

14. Кислородсъдържащи органични вещества 

15. Пластмаси 

16.Естествени и  химични влакна 

17.Значение на органичните вещества.Екологични проблеми  

18. Въглехидрати 

19. Мазнини 

20. Белтъци 

ІХ КЛАС 
 

1.Строеж на атома( атомно ядро, електронна обвивка).Строеж на атома и периодична система  

2.Видове химични връзки(ковалентна и йонна ) 

3.Валентност и  степен на окисление 

4.Кристален строеж на веществата  

5.Обща характеристика на елементите от VA  група.Азот и съединенията му( амоняк, азотни 

оксиди,азотна киселина ) 

6.Обща характеристика на елементите от IVA  група.Въглерод и съединенията му (оксиди на 

въглерода, въглеродна киселина ) 

7.Метан.Алкани 

8.Етен. Алкени 

9.Етин. Алкини   

10.Хидроксилни производни на мастните въглеводороди (етилов алкохол и глицерол) 

11.Карбонилни производни на въглеводородите (мравчен алдехид и ацетон) 

12.Карбоксилни производни на въглеводородите  (оцетна киселина) 

13.Мазнини. Сапуни и синтетични  миещи вещества 

14.Въглехидрати (глюкоза, захароза,нишесте и целулоза) 

15.Азотсъдържащи мастни съединения  

16.Ароматни съединения (бензен, фенол, анилин,ароматни киселини ) 

17.Наркотични вещества 

18.Полимери ,каучук,пластмаси 

 

Х КЛАС 
 

1.Условия и признаци за протичане на химичните процеси 

2.Термохимия 

3.Скорост на химичните реакции 

4.Катализа 

5.Химично равновесие  

6.Видове дисперсни системи 

7.Истински разтвори  

8.Свойства на разтворите 

9.Дифузия и осмоза 

10.Колоидно диспесни системи 

11.Електролитна дисоциация 

12.Киселини и основи.Дисоциация на водата 

13.Йонообменни реакции 

14.Соли.Хидролиза на соли  

15.Окислително-редукционни процеси 

16.Метали от 4 - 6 период–мед, сребро, цинк, олово,желязо 

17.Тежки метали и околна среда  

 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

V КЛАС 
1. Праисторическо изкуство 

2. Изкуство на Месопотамия 

3. Изкуството на Древен Египет 

4. Изкуството на Древна Гърция 

5. Изкуството на Древен Рим 

Художествена практика 

1. Рисуване на натюрморт по натура 

2. Рисуване на природен пейзаж 

3. Рисуване на декоративно пано 

4. Фигурална композиция 

5. Илюстрация по литературен текст 

6. Рисуване на фантазен образ 

7. Рисуване на интериор 

8. Създаване на комикс/анимация 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 5 клас - учебник П.Цанев и колектив, изд. „Просвета" 

VI КЛАС 
1. Изкуство на Византия 

2. Романско и готическо изкуство 

3. Изкуството на България през Средновековието 

Художествена практика 

1. Рисуване на архитектурен пейзаж 

2. Проект за коледна картичка 

3. Създаване на фантазен образ 

4. Декоративен проект за десен на плат 

5. Рисуване на природен пейзаж 

6. Графични техники. Линогравюра. 

7. Проект за рекламен плакат. Пролетен концерт 

8. Проект за театрален костюм 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 6 клас - учебник П.Цанев и колектив, изд. „Просвета" 

VII КЛАС 
1. Изкуство на Ренесанса в Италия 

2. Ренесансът в страните от Северна Европа 

3. Изкуство на Българското Възраждане 

Художествена практика 

1. Рисуване на архитектурен пейзаж с убежна точка 

2. Рисуване на натюрморт от натура. Обемно изграждане. 

3. Рисуване на декоративна композиция в топли, студени или контрастни цветове 

4. Рисуване на фигурална композиция 

5. Създаване на идеен проект на предмет от бита 

6. Проект за витраж 

7. Рисуване на герой или същество на тема фентъзи 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 7 клас - учебник П.Цанев и колектив, изд. „Просвета" 

VIII КЛАС 
1. Изкуство на Новото време (XVII-XIX век). Барок. Рококо. Класицизъм и неокласицизъм. 

Романтизъм. 

2. Модерно изкуство. Импресионизъм и постимпресионизъм. 

3. Модерно и съвременно изкуство. Фовизъм, кубизъм, футуризъм, експресионизъм, цюрреализъм 

4. Съвременно изкуство. Минимализъм, попарт, концептуално изкуство, пърформанс, кинетично 

изкуство 

5. Българско изкуство(1878г./1940г.) 



Художествена практика 

1. Рисуване на пейзаж. Пространствено изграждане. 

2. Рисуване на натюрморт от натура. Обемно изграждане. 

3. Рисуване на човешка фигура. Пропорции 

4. Приложни изкуства. Създаване на стилизиран образ 

5. Декоративна композиция от геометрични форми в цвят. 

6. Създаване на автопортрет в стил попарт. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 8 клас - учебник П.Цанев и колектив, изд. „Просвета" 

 

IX КЛАС 
1. Барокът-епоха в европейското изкуство 

2. "Златният век" на европейската живопис. 

3. Фламандска и холандска живописна школа. 

4. Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа. 

5. Европейското изкуство от импресионизтм до кубизъм. 

6. Българското изкуство в края на XIX и началото на XX век 

7. Българското изкуствопрез 30-те и 40-те години на XX век 

 

Художествена практика 

1. Абстрактна композиция 

2. Композиция от растителни и геометрични елементи 

3. Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц 

4. Портрет 

5. Визуална комуникация. Графичен дизайн. Проект за постер. 

6. Визуална комуникация. Създаване на проект за пиктограми 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 9 клас - учебник Д. Димитров и колектив, изд. „Просвета" 

 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (V-ІХ клас) 

Оценката по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО има дидактически и естетически показатели. 

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно- практически 

задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство, които 

съответсвуват на Държавните образователни изисквания. 

- Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото целенасочено, 

изчерпателно и задълбочено излагане. 

- Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно изграждане. 

- Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни връзки. 

- Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи 

изпитния материал. 

- Степен на владеене на стилно-езиковите норми на българския книжовен език. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните 

творчески прояви на ученика. 

Оценката по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО е комплексна (съдържа дидактически и естетически 

показатели). 

 

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО XI КЛАС 

 

1. Праисторическо изкуство - палеолит, мезолит и неолит. 

2. Изкуството на Месопотамия. Шумер и Акад. Асирия и Вавилон. 

3. Изкуството на Древен Египет. Старо царство. Средно царство. Ново царство. 

4. Егейско изкуство. Крит и Микена. 

5. Изкуството на Древна Гърция. 

6. Римско изкуство. 

7. Византийско изкуство. 

8. Романско изкуство и Готическото изкуство. 

9. Италиански Ренесанс. Характеристика. Представители 



10. Барок. Основни характеристики на епохата. 

11. Барокът в Испания. Ел Греко, Веласкес. 

12. Холандска живописна школа. Рембранд. 

13. X^. Неокласицизъм, Романтизъм, Реализъм. 

14. Импресионизъм. Представители. 

15. Неоимпресионизъм и постимпресионизъм. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката по история на изкуството се поставя на база степента на владеене на учебния материал и 

неговото излагане в съответствие с конкретните дидактически задачи, като се имат предвид 

следните критерии: 

- Фактологическо познаване на заложения във въпроса учебен материал и неговото целенасочено, 

изчерпателно и задълбочено излагане. 

- Умение за създаване на изложение с нужната логическа последователност и структурно изграждане. 

- Умение за анализиране, за формулиране на изводи и за осъществяване на междупредметни връзки. 

- Демонстриране на познание на основни понятия, термини, теории, автори, текстове, касаещи 

изпитния материал. 

- Степен на владеене на стилно-езиковите норми на българския книжовен език. 

 

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА_ 

V КЛАС 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Нашите жилища и конструкциите в дома. 

2. Графично представяне на идеи при работа. 

3. Работа в екип. 

4. Стоки и услуги за дома. 

5. Наследство и традиции в дома. 

6. Все по–бързо и по–лесно. 

7. В хармония с природата. 

8. В домашната работилница. 

9. Как да измерваме и разкрояваме сами. 

10. Как да огъваме и използваме различни инструменти за рязане. 

11. Как се съединяват някои материали. 

12. Инвентар за градината и зеления кът. 

13. Източници на енергия в дома. 

14. Електрически ток. Работа на електродомакинските уреди. 

15. Здравословното хранене. 

16. В кухнята – лесно, приятно, безопасно. 

17. Топлинна обработка на хранителни продукти. 

18. Красиво и чисто не само по време на празник. 

19. Условия за отглеждане на домашни любимци. 

ІІ. УЧЕБНИК: Домашна техника и икономика, изд. „Бит и техника” – Варна 

VІ КЛАС 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Представяне на идеи в различна форма 

2. Ергономия.Ергономични изисквания 

3. Приложение на информационните технологии 

4. Занаяти-минало и съвременост 



5. Фирмата катоформа на организация на бизнеса 

6. Фирмата в конкурентна среда 

7. Реклама 

8. Неразглобяеми съединения 

9. Пробивна машина 

10.Довършители операции 

11.Шевна машина 

12.Основни параметри на електрическата верига 

13.Преобразуватели и консуматори на ел. Енергия 

14. Видове инсталации-осветителна, сигнална, охранителна 

15.Енергийни разходи 

16.Топлинна обработка на хранителни продукти 

17. Българска национална кухня 

18. Аграрни дейности 

19.Икебна 

20.Фермата като възможност за семеен бизнес 

ІІ. УЧЕБНИК: Домашна техника и икономика, изд. „Бит и техника” – Варна 

ТЕХНОЛОГИИ  

VІІ КЛАС 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 
1. Електрически вериги, компоненти, връзки и схеми. 

2. Електронни елементи и схеми. 

3. Технически средства за измерване и контрол. 

4. Градивни елементи на техническите обекти и системи. 

5. Обработваща и монтажна техника. 

6. Професионални дейности при разработване и експлоатация на технически обекти. 

7. Материали – произход и приложение. 

8. Свойства на материалите с техническо значение. 

9. Технически устройства и системи за комуникация. 

10. Компютърни системи. Основни компоненти. 

11. Устройства за автоматичен контрол, управление и регулиране. 

12. Компютърът в проектирането и информационното осигуряване на технически обекти и системи. 

13. Проектиране на технически обекти. 

14. Основи на конструирането. 

15. Технология и технологични процеси. 

16. Техническо документиране и стандартизация. 

ІІ. УЧЕБНИК: Технологии, изд. „Бит и техника” -  Варна 

VІІІ КЛАС 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Същност на стопанството 

2. Субекти на стопанството 

3. Характеристики на бизнес средата 

4. Същност и функции на предприятието 

5. Видове предприятия 

6. Структура и персонал на предприятието 

7. Същност и фактори на производството 

8. Производствен процес 



9. Същност и видове технологични процеси 

10.Основни групи процеси 

11.Технологични принципи и методи 

12.Развитие на технологиите 

13.Стуктура на технологичния процес 

14.Техническа документация 

ІІ. УЧЕБНИК: Технологии, изд. „Бит и техника” -  Варна 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДБТ И ТЕХНОЛОГИИ (V-VІІІ): 

Налице е задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с 

необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

грешки. 

Фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и 

правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

Разгледано е основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, 

фактологични грешки. 

Не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на 

изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 

правописни грешки. 

Не се познава съдържанието на темата. Допуснато еотклоняване от съдържанието. Има груби 

фактологични грешки. 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 
Знания, умения, отношения 

V  и VI клас 
Лека атлетика 

Прилага основите на техниката на бягане на къси разтояния, скок на дължина 

и техниката на хвърляне на малка плътна топка. 

Притежава небходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност. 

Бягане на къси разстояния 

- Нисък старт 

- Стартово ускорение 

- Спринтово бягане 

 

Хвърляне на малка плътна топка на дължина 

след засилване 

- Хват на топката 

- Засилване 

- Кръстосана крачка 

Гимнастика 

Изпълнява самостоятелно и в група, поотделно и в съчетание гимнастически 

упражнения от основната и спортната гимнастика. 

Основна гимнастика 

- общоразвиващи упражнения от основна 

гимнастика 

- комплекс от 8-тактови общоразвиващи 

 упражнения 

- комплекси от общоразвиващи 



 упражнения без уред 

 

Спортна гимнастика 

Упражнения на земя: 

- скок кълбо 

- мост от стоеж 

- задни кълба в темпо 

- стояща везна 

 

 

Изпълнява самостоятелно и в група упражнения от 

 основната гимнастика и упражнения с изправителен 

 характер. 

Съставя комплекс от общоразвиващи упражнения (за 

 самостоятелна работа). Утринна гимнастика. 

 

 

 

 

Назовава факти, събития и образци на изкуството от 

 древността, свързани с физическото възпитание и спорта. Гимназион. 

Изпълнява упражнения от основната 

гимнастика.  

Изпълнява сам или с помощ упражнения на 

 земя от спортната гимнастика. Подбира начини за 

 взаимопомощ при изпълнение на гимнастически 

 упражнения. 

Народни хора и танци 

Изпълнява право тракийско хоро и тракийска ръченица. 

Изпълнява тракийка напред-вдясно, тракийка назад - Mелодия, темпо, метрум, 

Право тракийско хоро 

Тракийска ръченица 

Спортни игри 

Тенис на маса 

Прилага основни елементи от техниката на тенис на маса. 

Удар (тенис на маса 

- 

 Бекхенд отдолу (тенис) 

- 

 Обратен изтеглен удар (бедхенд) 

- Обратен нападателен удар 

- 

 Скъсен удар отгоре (бадминтон) 

- 

 Изтегляне и скъсяване по права 

- 

 диагонал (тенис на маса, тенис) 

Начални удари (сервиз) 

- 

 Дланен начален удар 

- 

 Единична игра 

 

Прилага основни технически елементи от спортните игри ( народна топка, баскетбол). 

Осъществява индивидуални тактически действия в нападение и защита. 

 

Баскетбол 



Основни технически похвати 

Ловене и подаване на топката 

ловене и подаване на топката с една и с две ръце на 

 място и в движение 

Водене на топката 

дрибъл с дясна и с лява ръка на място със и без 

 зрителен контрол 

Групови взаимодействия в нападение: 

- взаимодействия по двойки (двойно подаване, учебни 

 игри 2:1) 

Индивидуални действия в защита 

защитни действия срещу нападател със и без топка 

 Групови взаимодействия между двама играчи в 

 защита затваряне на коридори, смяна на 

 нападателите, дублиране 

 

 

VII и VIII клас 
Лека атлетика 

* Знае и използва правила по лека атлетика. 

** Изпълнява основите на техниката на бягане на средни разстояния, скок 

 на дължина и техниката на хвърляне на малка плътна топка. 

*** Притежава небходимото за възрастта равнище на физическа 

 дееспособност. 

Бягане на средни разстояния 

- 

 Висок старт 

- 

 Бягане по разстоянието 

- 

 Финиширане с рамо 

- 

 Правилознание 

 

Тласкане на плътна топка – начин „Странично” 

- 

 Хват на топката 

- 

 Засилване 

- 

 Финално усилие 

- 

 Правилознание 

Гимнастика 

* Знае и използва правила по спортна гимнастика. 

** Изпълнява в съчетание гимнастически упражнения от основната и 

спортната гимнастика. Изпълнява самоковско и северняшко търновско хоро. 

*** Представя и защитава програма от общоразвиващи упражнения за 

утринна гимнастика. Използва изисквания за пред 

Основна гимнастика 

Упражнения с уреди 

- Упражнения с плътна топка 

- 

 Упражнения с гимнастическа тояжка 

Спортна гимнастика 

- Земя 

- 



 Преходна стойка, кълбо до стоеж 

Народни хора и танци 

 Дунавско хоро  

 Народен танц/хоро, специфични  за 

региона 

Спортни игри 

* Знае изисквания и правила от отборните спортове. 

** Изпълнява базисни технически елементи. 

*** Осъществява индивидуални технико-тактически действия в нападение и 

защита. Прилага здравни и хигиенни изисквания и етични норми на 

 поведение. 

Тенис на маса 

Прилага основни елементи от техниката на тенис на маса. 

 Основни технически елементи  

Придвижвания 

 Основни захвати  

 на ракета. 

Универсален захват 

 Удари  

Дланен нападателен удар (форхенд) - 

тенис на маса, тенис 

Начален удар (сервиз) 

Прав начален удар 

Волейбол 

Придвижвания, стоежи, изходни положения 

Подаване на топката 

- Подаване с две ръце отгоре напред - от 

място, след придвижване 

- Подаване на топката с две ръце отдолу - 

от място, след придвижване 

Сервис (начален удар) - долен лицев начален 

удар 

 

 

Тактиката на волейбола 

Начини за нареждане при посрещане на сервис 

Игрова подготовка. 

- Учебни игри 

- Правилознание 

 

IX и X клас 
Лека атлетика 

 * Знае и прилага тактически действия на къси разстояния в учебни 

игри и контролни състезания. 

** Контролира изпълнението на техническите елементи по сила, 

скорост и ускорение. 

*** Притежава необходимото за възрастта равнище на физическа 

дееспособност. Прилага техника и тактика на бягане на къси 

разстояния на един от скоковете (скок на дължина, скок на височина), 

техника и тактика на тласкане. 

 

Гимнастика 

** Демонстрира техника на базов комплекс от аеробика/каланетика. 

Изпълнява съчетания от аеробната гимнастика или от каланетика. 

Изпълнява „Пайдушка тройка”. Изпълнява симетрични фигури. 

Народни хора и танци 

 Еленино хоро  



 Народен танц/хоро, специфични  за 

региона 

Спортни игри 

 *** Прилага ефективна техника и тактика на един спорт от групата на 

отборните спортове. Участва в групови или в отборни тактически 

действия в нападение и защита. 

Тенис на маса 

Прилага техника и елементи от тактиката на  тенис 

 на маса. 

 Дланен удар с горно въртене  (топ 

 спин) 

 Долно въртене (сечене)  

 Начален удар - висок начален  удар 

Баскетбол 

Залъгващи подавания 

Финт за стрелба и подаване със земя 

 или директно 

Финт за пробив и подаване - 

 директно или със земя 

Стрелба в коша с една ръка от средно 

 разстояние 

Групови и отборни тактически 

 действия в нападение и в защита 

- Нападение при числено 

 превъзходство – 2:1 и 3:2 

- Блокиране на нападател (защитник) и 

 борба за отскочила от таблото топка 

- Зонова защита 

Волейбол 

Базовата техника 

- Забиване по посока на засилването 

- Единична блокада 

Спомагателна и базова техника 

Индивидуални тактически действия 

при изпълнение на долен и горен 

лицев сервис (начален удар) 

Групови тактически действия – 

взаимодействия между първо и второ 

подаване, между разпределител и 

нападатели 

Посрещане на сервис (начален удар) 

Правилознание на играта. Игрови 

действия 

 

XI и XII клас 
Гимнастика 

** Демонстрира техника на базов комплекс от аеробика/каланетика. 

Изпълнява съчетания от аеробната гимнастика или от каланетика. 

Изпълнява „Пайдушка тройка”. Изпълнява симетрични фигури. 

Спортни игри 

 *** Прилага ефективна техника и тактика на един спорт от групата на 

отборните спортове. Участва в групови или в отборни тактически 

действия в нападение и защита. 

Тенис на маса 

Прилага техника и елементи от тактиката на  тенис 

 на маса. 

 Дланен удар с горно въртене  (топ 



 спин) 

 Долно въртене (сечене)  

 Начален удар - висок начален  удар 

Баскетбол 

Залъгващи подавания 

Финт за стрелба и подаване със земя 

 или директно 

Финт за пробив и подаване - 

 директно или със земя 

Стрелба в коша с една ръка от средно 

 разстояние 

Групови и отборни тактически 

 действия в нападение и в защита 

- Нападение при числено 

 превъзходство – 2:1 и 3:2 

- Блокиране на нападател (защитник) и 

 борба за отскочила от таблото топка 

- Зонова защита 

Волейбол 

Базовата техника 

- Забиване по посока на засилването 

- Единична блокада 

Спомагателна и базова техника 

Индивидуални тактически действия 

при изпълнение на долен и горен 

лицев сервис (начален удар) 

Групови тактически действия – 

взаимодействия между първо и второ 

подаване, между разпределител и 

нападатели 

Посрещане на сервис (начален удар) 

Правилознание на играта. Игрови 

действия 
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