
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

 e- mail: sou_kubrat@abv.bg       www.soukubrat.com 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ЗП 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Научен текст 

 Функции на текста в научното общуване.  

 Описанието, повествованието и  разсъждението в научния текст.   

 Задължителност и свобода при избора на езикови средства. Терминология 

2. Художествен текст. Специфика 

 Повествованието, описанието и разсъждението в художествения текст.  

 Избор на езикови средства в художествения текст 

3.  Книжовни норми 

 Правописни норми на БКЕ 

 Пунктуационни норми на БКЕ 

 Граматически норми на БКЕ  

 Лексикални норми на БКЕ 

4.  Публично изказване по научен и литературен проблем 

5.  Извличане на съществена информация от текстове 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Джовани Бокачо. "Декамерон" – Тема, сюжет, композиционни особености 

2. Човешките страсти в "Декамерон" .Образи 

3. "Дон Кихот" - сюжет, композиция, герои. Романът - мащабна картина на испанската 

действителност 

4. Уилям Шекспир. Трагедията "Хамлет" – сюжет и композиция. Проблеми и герои в 

трагедията 

5. Проблемът за правилния избор в трагедията "Хамлет" 

6. Молиер - "Тартюф”. Особености на фабулата, на композицията и на характерите. 

Общочовешки проблеми в комедията "Тартюф".  Образи в комедията "Тартюф" 

7. Даниел Дефо. Проблеми и идеи в романа "Робинзон Крузо". Себедоказването на човека 

8. Оноре дьо Балзак - "Дядо Горио" /замисъл/, сюжет, композиция, особености на образната 

система. Трагедията на дядо Горно - опровержение на меркантилния дух на новото време. 

Растиняк - новият герой 

9. Българско възраждане - същност, граници, периоди. Обща характеристика  

10.  П. Хилендарски - първи изразител на формиращото се българско национално 

самосъзнание.  "История славянобългарска" – композиция. Темата за историческото съзнание 

и родовата памет -роля на предисловията 

11. Добри Чинтулов. Песните на Чинтулов- революционни химни на Възраждането. 

12. Петко Р. Славейков - Гражданската позиция на твореца, защитена в елегиите „Не пей ми 

се” и „Жестокостта ми се сломи”. "Изворът на Белоногата" - композиция на поемата, образи 

13. Л.Каравелов – „ Българи от старо време" – тема, идея, сюжет. Хумор и ирония при 

изграждане на образите. Хаджи Генчо и дядо Либен. Светът на младите 

14. Добри Войников.  "Криворазбраната цивилизация" -възрожденското разбиране за 

цивилизация и цивилизованост. Драматургичното майсторство на Добри Войников – 

опозиции, образи резоньори  

 

 

Х клас - ЗИП 

Български език 

1. Българският език – член на индоевропейското езиково семейство.  

2. Българският език и славянските езици 

3. Кирило-Методиевото дело и християнството за културното развитие на Европа. Ролята на 

българския език и книжовност през Средновековието 

4. Българският език през Възраждането.  
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

5. Строители на българския книжовен език. Първи български езиковедски трудове  

6. Традиционни източници на информация – списания, сборници, речници, енциклопедии, 

предговори  и бележки към книги, литературнокритически монографии. 

7. Традиционни източници на информация - азбучни и тематични показалци. Справочници и 

енциклопедии. 

8. Извличане на информация от електронни източници 

9. Анализ и редактиране на отклонения от книжовните и стиловите норми 

Литература 

1. Ромео и Жулиета – типични ренесансови личности /Уилям Шекспир, “Ромео и Жулиета”/ 

2. Раздвоението между честта и любовта в трагедията “Сид” на Пиер Корней. 

3.  Любовта като чудо и страдание Пушкин - “На К.” 

4.  Смисълът на човешкия живот според трагедията на Гьоте “Фауст”. 

5. Образът на човека “в калъф” в разказите на Чехов /“Френско грозде“, „Човекът в калъф, „За 

любовта“/ 

6. “Житие и страдание....”-проблемът за личността и историята 

7. Песните на Чинтулов – революционен химн на Възраждането. 

8. “Иванку, убиецът на Асеня І” - историческият сюжет като реплика към настоящето 

9. Предателството като нравствен и народопсихологически проблем в „Иванку, убиецът на 

Асеня І“ 

10. Литературата на Българското възраждане-развитие и особености 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен и включва:  

1. Тестови задачи. 

1.1. Задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. 

1.2. Задачи със свободен отговор. 

2. Задачи за създаване на текст. 

2.1. Резюме на текст 

2.2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс 

от нея (интерпретативно съчинение или есе). 

ОЦЕНЯВАНЕ 

І. Оценяват се и двата компонента според приложените критерии, като окончателната оценка 

се формира според последната използвана от МОН скала за ДЗИ. 

ІІ. Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на устни и писмени ученически текстове 

(резюме, съчинение, есе), които са предвидени в учебната програма. Проверката на тестовете 

се извършва с предварително заявен брой точки за всеки въпрос (изборен или отворен) и скала, 

приравняваща броя точки към определена цифрова оценка  

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение 

(общо 30 точки) 

Оценяването включва: 

1. Литературни компетентности 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст 

3. Езикови компетентности  

№ Критерий Точки  

1. Литературни компетентности 10 

1.1. Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се 

ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности   

2 

1.2. Осъзнава актуалността на разработвания проблем    2 

1.3.  Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в 4 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 
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социокултурния контекст на епохата   

1.4. Осмисля темата и подчинява разработката  на нея   2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст  12 

2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 

2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана 

с темата аргументация   

4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения   2 

2.4. Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба 1 

2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 

3.1. Владее и прилага правописната норма 2 

3.2. Владее и прилага лексикалната норма  2 

3.3. Владее и прилага граматичната норма 2 

3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2 

 

 

Критерии за оценяване на есе 

(общо 30 точки) 

Оценяването включва: 

1. Литературни компетентности 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст 

3. Езикови компетентности  

 

№ Критерий Точки  

1. Литературни компетентности 10 

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от 

поставения проблем 

2 

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст 2 

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на 

убедителност и въздействие  

4 

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст  12 

2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 

2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана 

с темата аргументация   

4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения   2 

2.4. Умее да балансира собствен текст и чужд текст, използван като 

илюстрация на разсъжденията  

1 

2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 

3.1. Владее и прилага правописната норма 2 

3.2. Владее и прилага лексикалната норма  2 

3.3. Владее и прилага граматичната норма 2 

3.4. Владее и прилага пунктуационната норма 2 

 

 

Критерии за оценяване на резюме 

(общо 4 точки) 

 

№ Критерий Точки  

1. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с 1 
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поставената задача 

2. Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с 

поставената задача 

1 

3. Владее и прилага книжовноезиковите норми на съвременния български 

език (правописна, граматична, пунктуационна) 

1 

4.  Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата 

уместност 

1 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
1.  

 Български език за 10.  клас, Ина Комарска, Кирил Димчев, Ангел Петров;  

изд. „Булвест-2000“ – ЗП 

 Български език за 10. клас - задължителна и задължително избираема подготовка 

Тодор Бояджиев, Венче Попова, Искра Христова, Владимир Жобов, Мирена Янакиева; 

изд. "Анубис" - ЗИП 

2.  

 Литература за 10. клас - задължителна подготовка; Александър Шурбанов, Николай 

Звезданов, Николай Чернокожев; изд. „Просвета“ 

 Литература за 10. клас - профилирана подготовка;Александър Шурбанов, Николай 

Звезданов, Николай Чернокожев; изд. „Просвета“ 

3. Правопис и пунктуация на българския език – основни правила, изд. Просвета – София, автор 

– Българска академия на науките 

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Първи чужд език, ЗП 

Изпитът по чужд език се провежда в две части- писмена и устна. 

І. Изпитни теми 

Grammar  

1.Present tenses/ Present Simple, Present Continuous ,  

2.Past tenses/Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple,  

3.Future tenses- Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to 

4.Comparative and superlative forms  

5.Modals- present and past forms 

6. Conditionals- 1,2,3 types 

7. Quantifiers/some, any, no, little, few, much, many/ 

8. Perfect tences- Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Vocabulary 

1.Characters and appearance 

2.Habits,rutines,lifestyles 

3.Types of holidays, means of transport 

4.The weather, climate 

5.Celebrations and customs 

6.Shops, cloths and prices 

7.Food and tastes 

8.Sports; sports qualities; sports places 

9. Music 

Първи чужд език, ЗИП 

Изпитни теми 

Grammar  

mailto:sou_kubrat@abv.bg
http://www.soukubrat.com/
https://www.book.store.bg/p24650/bylgarski-ezik-za-10-klas-ina-komarska-kiril-dimchev-angel-petrov.html


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

 e- mail: sou_kubrat@abv.bg       www.soukubrat.com 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 
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1. Past tenses/Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple,  

2. Future tenses- Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to 

3. Comparative and superlative forms  

4. Sentence Transformations 

5. Too; very 

6. Quantifiers/some, any, no, little, few, much, many/ 

7. Perfect tences- Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Vocabulary 

1.Characters and appearance 

2.Habits,rutines,lifestyles 

3.Types of holidays, means of transport 

4.The weather, climate 

5.Celebrations and customs 

6.Shops, cloths and prices 

7.Food and tastes 

8.Sports; sports qualities; sports places 

9. Music 

 

II. Критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по чужд език 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно учебния материал 

съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и ниво.  

Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси (писмени или устни )  

Изпълнява практическа задача  правилно и в рамките на зададеното време.  Владее 

компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво използва лексикални и граматични 

конструкции, което води до богатство на изказа.  

Много Добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 

Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, предвиден за 

определеното ниво. Изпълнява поставените задачи ( писмени или устни ) без нужда от 

подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с 

незначителни грешки, които не пречат на цялостната комуникация.  

Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния материал, 

предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико- 

граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача.  

Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, 

които не водят до проблеми в комуникацията. 

Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее достатъчно 

пълно лексико- граматичния материал. При изпълнение на практическа задача допуска грешки, 

които влошават качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни места 

неясна. Не се справя без чужда помощ.  

Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико- граматичния 

минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието.  

При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лексикални, 

синтактични и стилистични грешки.  Слаба обща езикова , речева, учебно-познавателна 

култура . 

 

III. Оформяне на оценка по чужд език. 

Оценка е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част /писмена и устна / с точност 

до 1/ единица/. Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките на членовете 

на изпитната комисия с точност до 1 /единица/. Ако оценката на един от компонентите е 

Слаб/2/, то крайната оценка е също Слаб/2/. В този случай поправителният изпит се полага и в 

двете части / писмена и устна/. 

IV. Препоръчителна литература: 

1. Student’s book “Upstream” A2+ 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

2. Workbook  “Upstream” A2+ 

 

РУСКИ ЕЗИК 

 

  

Втори чужд език, ЗП 

Изпитът по чужд език се провежда в две части- писмена и устна. 

І. Изпитни теми 

  

1. Знакомство.  

– Будем знакомы. Фрази за запознанство. 

2. Я дома.  

- Моя семья. 

- Мой дом. Дом будущего. 

3. Праздник в семье.  

- С праздником. Фрази за поздравления. 

4. Все начинается со школьного звонка. 

- Не говори чему учился, а говори, что узнал. 

5. Нет друга – ищи, а нашел – береги! 

6. Меньше ешь – богаче будешь! 

- Продукты питания 

7. Свободное время и хобби 

8. Музыка в моей жизни 

9. Спорт и здоровье 

10. Российское кино.  

Грамматика. 

- Значения падежей 

- Степени сравнения прилагательных 

- Повелительное наклонение глагола 

- Глаголы с тв. падежом 

            -     Действительные причастия 

  

 

II. Критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по чужд език 

Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Ученикът владее свободно учебния материал 

съгласно учебната програма, предвидена за конкретния клас и ниво.  

Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси (писмени или устни )  

Изпълнява практическа задача  правилно и в рамките на зададеното време.  Владее 

компенсаторни методи при речевата изява. Гъвкаво използва лексикални и граматични 

конструкции, което води до богатство на изказа.  

Много Добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски. 

Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, предвиден за 

определеното ниво. Изпълнява поставените задачи ( писмени или устни ) без нужда от 

подсещащи въпроси, но недостатъчно изчерпателно. Справя се с практическа задача с 

незначителни грешки, които не пречат на цялостната комуникация.  

Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само основния материал, 

предвиден за определеното ниво. Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико- 

граматичен минимум. Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача.  

Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, 

които не водят до проблеми в комуникацията. 

Среден 3: Знанията и уменията са несистемни и непълни. Ученикът не владее достатъчно 

пълно лексико- граматичния материал. При изпълнение на практическа задача допуска грешки, 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

които влошават качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни места 

неясна. Не се справя без чужда помощ.  

Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял лексико- граматичния 

минимум. Трудно се ориентира в условието на заданието.  

При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, граматични, лексикални, 

синтактични и стилистични грешки.  Слаба обща езикова, речева, учебно-познавателна 

култура. 

 

III. Оформяне на оценка по чужд език. 

Оценка е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част /писмена и устна / с точност 

до 1/ единица/. Крайната оценка се формира като средноаритметична от оценките на членовете 

на изпитната комисия с точност до 1 /единица/. Ако оценката на един от компонентите е 

Слаб/2/, то крайната оценка е също Слаб/2/. В този случай поправителният изпит се полага и в 

двете части / писмена и устна/. 

IV. Препоръчителна литература: 

  Горизонт 2. Татяна Ненкова, изд Велес 

  

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА -ЗП  

1. Реални числа – рационални и ирационални .  

2. Квадратна функция. Графика на квадратна функция. 

3. Най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция.  

4. Квадратни неравенства  

5. Системи квадратни неравенства с едно неизвестно.  

6. Решаване на неравенства от по-висока степен.  

7. Решаване на дробни неравенства.  

8. Квадратен корен и корен трети.  

9. Корен n-ти.  

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

11. Преобразуване на ирационални изрази.  

12. Степен с цял показател.  

13. Степен с рационален показател.  

14. Степен с ирационален показател.  

15. Логаритъм. Свойства.  

16. Сравняване на логаритми.  

17. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180.  

18. Синусова теорема.  

19. Косинусова теорема.  

20. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник.  

21. Правилни многоъгълници.  

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

23. Пермутации.  

24. Вариации.  

25. Комбинации.  

26. Класическа вероятност.  

27. Честота. Статистическа вероятност. 

 

Литература:  
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

Математика за 10 клас, изд. Архимед, Г.  Паскалев, З. Паскалева 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изпитни теми  

Модул "Бази от данни" 

1. Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери  

2. Модели на данни. Видове. Примери 

3. Релационни бази от данни. Системи за управление на БД 

4. Начално запознаване със СУБД MS ACCESS 2010 

5. Етапи на разработване на БД. Разглеждане на конкретен пример – постановка, 

анализ и проектиране. 

6. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни. Търсене и 

редактиране на данни. 

7. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки  

8. Справки в БД – създаване на отчети  

9. Допълнителни настройки XII, 2 

Модул "Електронна търговия и електронни разплащания" 

1. Електронна търговия – основни сведения 

2. Области на приложение на електронната търговия 

3. Електронни разплащания – основни сведения. Електронни пари 

4. Системи за електронни разплащания чрез кредитни карти. Система Борика 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 
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5. Електронни разплащания в България чрез системата epay.bg 

Модул "Интерактивни компютърни презентации" 

1. Компютърни презентации – преговор с допълнения в средата на MS POWER POINT 

2010 

2. Интерактивни презентации – действия към обект бутон, към обекти текст и 

графична форма,към обекти художествен надпис и изображение 

3. Анимационни действия с обекти 

4. Мултимедийни обекти 

5. Реализация на интерактивни презентации чрез MS POWER POINT 2010 

6. Още за презентациите и презентационните програми 

Модул "Самостоятелна разработка на проекти" 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационни технологии за 10. клас – Задължителна подготовка - Учебното 

помагало е одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на 

образованието и науката. 

Автори: Коста Гъров и др.  

Издателство: Изкуства 

2. Интернет. 

Формат на изпита: писмен и практически 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Отлична оценка: 

 висока степен на овладяване на учебния материал; 

 логически последователен и цялостен текст; 

 наличие на конкретни анализи; 

 умение да изрази съжденията си; 

 прецизност на формулировките и термините; 

Много добра оценка: 

 верни, точни, значими, но недостатъчни разсъждения; 

 отклонения от основната тема; 

 познаване на терминология; 

Добра оценка: 

 непълнота в обхвата на темата; 

 недобро умение да се осъществяват логически преходи в терминологията по 

темата; 

 проява на отклонения от основната тема; 

Средна оценка: 

 ясно проличава непълнота в обхвата на темата; 

 съществено отклонение от темата; 

 повърхностен обхват на темата; 

Слаба оценка: 

 неспособност да се обхване темата; 

 непознаване на тематичното съдържание; 

2. ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ: 
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Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

 самостоятелна работа на ученика с предварително зададени условия и срок за 

изпълнение на практическа задача; 

 изготвяне на компютърен документ чрез подходящ софтуер;  
 

При тестови, писмени и практически изпитвания върху всяка писмена работа, до 

всяка задача (компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и 

изпълнение. Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + K
N

.
4

” , където N е 

максималния брой точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика 

точки. Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число. 

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

върху писмената и практическата част. 
 

  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗП 

 

1. Цивилизацията на XX в. 

2. „Голямата война” – безпрецедентно насилие над човека и морала 

3. Съдбата на народите и държавите в първите следвоенни години 

4. Дипломация на победителите (1919–1922 г.) 

5. САЩ и големите западноевропейски държави след войната (1919-1923) 

6. Етнически, национални и морални ценности в индустриалното общество. 

7. Гражданинът на индустриалния век и религията 

8. Социални и политически движения в новия свят 

9. „Голямата депресия” – проверка на теории, концепции и национални критерии 

10. „Демокрация и либерализъм “ 

11. Фашизъм – идеология и политика на фашистката държава 

12. Историческата съдба на малките държави от Северна и Централна Европа 

13. Балканите – земя на общности и нации със сродна история и настояще 

14. Българската нация и държава в европейското семейство 

15. Версайско-Вашингтонската система в действие (1924-1938) 

16. Светът в тревожните дни на предвоенната криза 

17. Жертвоприношението на Полша и първи етап на Втората световна война 

18. Нови фронтове в Европа, Азия и световния океан (1941-1942) 

19. „Създаване на антихитлеристка коалиция” 

20. Прелом в хода на войната (1943-1944) 

21. Гневът на народите срещу фашизма и варварството на агресорите 

22. Победата на антихитлеристката коалиция и краят на световната война 

23. Сталинската политическа система в СССР и в страните от Източна Европа 

24. Международната политика и началото на нова конфронтация (1945-1955) 

25. Феноменът деколонизация 

26. Съединените американски щати (1950-2008) 

27. Япония се възражда и просперира 

28. От Европейска общност към Европейски съюз 

29. Историческата съдба на СССР и на съвременна Русия (1953–2012) 

30. Превратности в историческата съдба на източноевропейските държави (1950-2007) 

31. „Настоящето и бъдещето на национализма” 

32. Глобални проблеми на съвременния свят 

II КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Проверка на знанията чрез тест 

0-30% - слаб 2 

31-46% - среден 3 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

47-65% - добър 4 

66-85% - много добър 5 

86-100% - отличен 6 

Писмено  изпитване 

Отличен 6:Притежава знания за българската и световна история. Умее да представя, анализира 

и интерпретира различните истопрически източници: писмени исторически тестове, различни 

видове изображения, карти, схеми, статистически данни. Умее да съставя хронологии за 

определени епохи, периоди и събития. Умее да дефинира основни исторически понятия. 

Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие и 

коментира историчеките понятия, включени в писмен източник. Умее да създава текст по 

зададен исторически въпрос или по историчски източник (или комбинация от източници). 

Умее да работи с историческа карта и да анализира исторически документи. Да доказва 

убедително знанията си чрез пълни и аргументирани отговори. Притежава богата езикова 

култура. 

Много добър 5: Познава добре материала, но се затруднява при посочването на примери, които 

илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие. 

Добър 4: Интерпретира историческата информация, но има пропуски. Трудно коментира 

историческо понятие включено в исторически източник. 

Среден 3:Слабо интерпретира различните исторически факти и събития. Има съществени 

пропуски и нарушава хронологията на събитията. Познанията са задоволителни. 

Слаб 2:Не познава фактите и има сериозни пропуски в знанията. Не се ориентира в 

хронологията на събитията и не умее да ги анализира. 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Учебник: История и цивилизация за 10 клас издателство „ Даниела Убенова „ – Съвременност 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  ЗП 

1.Природа на България 

А/Географско положение и съдбините на България; 

Б/Съвременен релеф на България; 

В/Полезни изкопаеми; 

Г/Климат на България; 

Д/Води на България; 

Е/Почви на България; 

Ж/Растителен и животински свят 

2.Природногеографски  области в България 

А/Дунавска равнина; 

Б/Старопланинска природногеграфска област; 

В/Краищенско-Средногорска  област; 

Г/Тракийско-Странженска област; 

Д/Рило –Родопска област 

а/Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма ; 

б/Рила; 

в/Пирин и долината на река Места; 

г/Родопи; 

Е/Черно море и Българско черноморско крайбрежие. 

3.Население,селища и държавно устройство на България 

А/Етнокултурен облик на българския народ; 

Б/Брой и движение на населението; 

В/Структура на населението в България; 

Г/Селища в България; 

Д/Държавно устройство и институции в България 

4.Стопанство на България 

А/Развитие на стопанството  в България; 
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

 e- mail: sou_kubrat@abv.bg       www.soukubrat.com 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

Б/Първичен сектор .Земеделие; 

В/Вторичен сектор 

а/промишленост; 

б/лека и хранително-вкусова промишленост. 

Г/Третичен сектор. 

а/транспорт и съобщения; 

б/търговия ,туризъм и други обслужващи отрасли. 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  ЗИП 

1.Природа на България 

А/Географско положение и съдбините на България; 

Б/Съвременен релеф на България; 

В/Полезни изкопаеми; 

Г/Климат на България; 

Д/Води на България; 

Е/Почви на България; 

Ж/Растителен и животински свят 

2.Природногеографски  области в България 

А/Дунавска равнина; 

Б/Старопланинска природногеграфска област; 

В/Краищенско-Средногорска  област; 

Г/Тракийско-Странженска област; 

Д/Рило –Родопска област 

а/Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма ; 

б/Рила; 

в/Пирин и долината на река Места; 

г/Родопи; 

Е/Черно море и Българско черноморско крайбрежие. 

3.Население,селища и държавно устройство на България 

А/Етнокултурен облик на българския народ; 

Б/Брой и движение на населението; 

В/Структура на населението в България; 

Г/Селища в България; 

Д/Държавно устройство и институции в България 

4.Стопанство на България 

А/Развитие на стопанството  в България; 

Б/Първичен сектор .Земеделие; 

В/Вторичен сектор 

а/промишленост; 

б/лека и хранително-вкусова промишленост. 

Г/Третичен сектор. 

а/транспорт и съобщения; 

б/търговия ,туризъм и други обслужващи отрасли. 

II.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. Оценка Отличен /6/ се поставя на писмена работа, в която ученикът последователно, 

вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси. 

 2. Оценка Мн. добър /5,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът 

последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси, но е 

допуснал несъществени пропуски и някои неточности. 

 3. Оценка Добър /4,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът  е развил 

компонентите на изпитните въпроси, но липсва изчерпателност в изложението. То е 

схематично, с пропуски и несъществени грешки. 
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

 4. Оценка Среден /3,00/ се поставя на писмена работа, в която компонентите на 

изпитните  въпроси са развити повърхностно, със съществени пропуски и грешки. 

 5. Оценка Слаб /2,00/ се поставя на писмена работа, в която компонентите на изпитните 

въпроси са представени много  елементарно, с много съществени пропуски. Същата оценка се 

поставя и когато поставените въпроси не са развити. 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Учебник по география и икономика 10клас 

Издателство:Булвест2000 

Авторски колектив:Р.Пенин,М. Султанова и др. 

ЕТИКА И ПРАВО 

1.Въведение в етиката. 

2.Морал и нравственост.Добродетели и пороци 

3.Справедливост.Ценности и норми. 

4.Съвест,истина,лъжа 

5.Достойнство 

6.Прояви на недобронамереност 

7.Прояви на уважение и неуважение 

8.Приятелство 

9.Любов 

10.Патологии на любовта 

11.Семейството 

12.Домът 

13.Идеали и смисъл 

14.Въведение в правото 

15.Политика и право 

16.Собственост 

17.Граждански общности със стопанска цел 

18.Граждански общности с нестопанска цел 

19.Поява,същност и форми на държавата 

20.Конституция 

21.Парламент 

22.Управление 

23.Човекът-гражданин на света 

Литература-учебник 10 клас изд.Анубис –Иван Колев 

 

БИОЛОГИЯ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП 

I.ТЕМИ 

1.Същност на монохибридно кръстосване.Първи и втори закон на Мендел. 

2.Същност  и примери за непълно доминиране. 

3.Дихибридно кръстосване- същност и примери. Трети закон на Мендел. 

4.Взаимодействие между  гените. Комплементарно взаимодействие. 

5.Взаимодействие  между гените. Епистатично  и полимерно взаимодействие. 

6. Генетика на пола.Унаследяване свързано с пола. 

7. Свързано унаследяване. Кросинговър. 

8.Модификационна изменчивост- характеристика и примери 

9.Мутационна изменчивост- класификация. 

10.Образуване на полови клетки- гаметогенеза. 

11. Оплождане- видове. 

12. Същности стадии на зародишното развитие. 

13.Следзародишно развитие.Стареене. Смърт. 

14. Дарвин- теория за еволюцията. 

15.Палеонтологични доказателства за еволюцията. 

16. Анатомични, ембриологични и молекулярни доказателства за еволюцията. 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

17. Съвременна представа за еволюцията. Микроеволюция. 

18. Съвременна представа за еволюцията. Макроеволюция. 

19. Произход и еволюция на човека. 

II. Формат: 

Тест, включващ информация по учебното съдържание.  

В теста по биология, задачите са разпределени в 3 типа: 

ТИП А- задачи с избираем отговор, в които само един от посочените отговори е верен. 

ТИП Б- задачи със свободен отговор. 

ТИП В- теоретичен въпрос. 

III. Критерии за оценка: 

Работата ще бъде оценявана по точкова система и резултатът съотнесен към оценка. 

IV. Времетраене: 

Изпитът е писмен, с продължителност 3 (три) астрономически часа 

V. Препоръчителна литература 

1.Биология и здравно образование – 10 клас; издателство „Булвест 2000“; Автори: 

 Огнян Димитров, Михаела Кожухарова и др. 

2. Биология и здравно образование – 10 клас; издателство „ Гея-Либрис“; Автори: 

Ценка Часовникарова, Светла Евтимова и др. 

3. Биология и здравно образование – 10 клас; издателство „Просвета“; Автори : 

Петър Попов, Василий Ишев и др. 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗИП  

I. Конспект: 

1. Надклетъчни равнища на организация при животните и растенията 

2. Дихибридно и полихибридно кръстосване 

3. Алелни взаимодействия 

4. Пълно доминиране 

5. Непълно доминиране 

6. Кодоминиране (определяне кръвните групи при човека) и летално взаимодействие на 

гените  

7. Неалелни взаимодействия 

8. Комплементарно, епистатично, полимерно, модифициращо взаимодействие на гените  

9. Генетика на пола 

10. Свързано унаследяване и кросинговър 

11. Сравняване на модификационна и генотипна (мутационна) изменчивост 

12. Генетика на човека  

13. Наследствени болести при човека 

14. Молекулно-биологичен поглед към Менделовата генетика 

15. Възникване на клетъчно разнообразие при многоклетъчните организми 

16. Размножаване – същност, видове, особености 

17. Оплождане. Зародишно развитие 

18. Следзародишно развитие. Продължителност на живота, стареене, смърт, регенерация 

19. Постижения и проблеми на имунологията 

20. Поведението при животните – резултат от вродени поведенчески програми. Поведение 

при човека 

21. Теория на Дарвин за еволюцията. Наследственост и изменчивост 

22. Борба за съществуване и естествен отбор; изкуствен отбор 

23. Съвременна теория за еволюцията. Елементарни еволюционни събития, сили, фактори 

24. Сравнение на Микроеволюция и Макроеволюция 

25. Основни насоки и пътища на еволюцията 

26. Еволюция на човека 

27. Антропогенеза. Основни анатомични промени при еволюцията на човека 

28. Човешки раси – фактори на расообразуването. Расизъм. Еволюция на расите 
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

29. Доказателства за еволюцията 

30. Палеонтологични доказателства за еволюцията 

31. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични, 

сравнителномолекулярни доказателства за еволюцията 

II. Формат: 

Тест, включващ информация по учебното съдържание. 

III. Критерии за оценка: 

Работата ще бъде оценявана по точкова система и резултатът съотнесен към оценка. 

IV. Времетраене: 

Изпитът е писмен, с продължителност 3 (три) астрономически часа. 

V. Учебници: 

 1. Биология и здравно образование – учебник за 10 клас, профилирана подготовка; 

издателство Булвест 2000, авторски колектив – Огнян Димитров и др. 

2. Биология и здравно образование – учебник за 10 клас, задължителна подготовка; 

издателство Булвест 2000, авторски колектив – Огнян Димитров, М. Кожухарова и др. 

 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

  

I. Конспект 

1. Разпространение за светлината. Спектър на видимата светлина. Показател на 

пречупване. Светлинни лъчи. 

2. Отражение и пречупване на светлината. Пълно вътрешно отражение. 

3. Спектьр на видимата светлина. Дисперсия. 

4. Интерференция на светлината. Приложение. 

5. Дифракция на светлината. Дифракционна решетка. 

6. Източници на светлина. Топлинни и луминисцентни източници. 

7. Лазери 

8. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи. Свойства и приложения. 

9. Топлинно излъчване. Закони при топлинно излъчване. 

10. Фотоелектричен ефект. Приложение на фотоефекта. 

11. Фотони. Обяснение на фотоефекта. Хипотеза на Планк и уравнение на 

Айнщайн.  

12. Вълнови свойства на частиците. 

II. Формат на изпита 

    Изпитът включва задачи по физика и астрономия от три вида: 

- задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само 

един е верен – десет задачи;  

- задачи със свободен отговор – пет задачи; 

- един теоретичен въпрос. 

III. Критерии за оценка 
Работата ще бъде оценявана по точкова система и резултатът съотнесен към оценка. 

IV. Времетраене 

Изпитът е писмен, с продължителност 2 (два) астрономически часа 

V. Препоръчителна литература 

Учебник по Физика и астрономия 10 клас – ЗП (М. Максимов, Булвест 2000) 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗП 

 

I. Конспект 

1. Термохимия 

1.1. Енергетични промени при химичните реакции – топлинни ефекти на химичните реакции; 

закони в термохимията. 

2. Химична кинетика 

2.1. Скорост на химичните реакции – химична кинетика; скорост на химичната реакция; 

фактори , от които зависи скоростта на химичната реакция. 

2.2. Катализа – определение за катализа и катализатори; видове катализатори и катализа; 

механизъм на каталитичното действие. 

3.Химично равновесие 

3.1. Химично равновесие – обратими и необратими химични реакции; същност и особености 

на химичното равновесие. 

3.2. Фактори , които влияят върху химичното равновесие – принцип на Льо Шателие – Браун; 

влияние на концентрацията върху химичното равновесие; влияние на общото налягане върху 

химичното равновесие; влияние на температурата върху химичното равновесие. 

4. Разтвори 

4.1. Разтвори. Видове разтвори. Механизъм на разтварянето 

4.2. Концентрация на разтворите – изчислителни задачи върху концентрация на разтвори. 

4.3.Свойства на разтворите – парно налягане; температура на кипене на разтвора; температура 

на замръзване на разтвора; осмоза и осмотично налягане. 

5. Разтвори на електролити 

5.1. Теория за електролитната дисоциация – електролити и неелектролити; видове йони; 

същност на електролитната дисоциация; степен на електролитната дисоциация; видове 

електролити; разтвори на слаби електролити-дисоциационна константа; разтвори на силни 

електролити 

5.2. Киселини, основи и соли от гледище на теорията за електролитната дисоциация. 

5.3. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател – водата като 

слаб електролит; видове разтвори според рН. 

5.4. Йоннообменни реакции – същност; йоннообменни реакции с образуване на утайка; 

йоннообменни реакции с образуване на газ; йоннообменни реакции с образуване на слаб 

електролит. 

5.5. Хидролиза на соли – същност; хидролиза на соли , получени от силна киселина и слаба 

основа; хидролиза на соли, получени от слаба киселина и силна основа; хидролиза на соли, 

получени от слаба киселина и слаба основа. 

5.6. Окислително – редукционни реакции в разтвори на електролити 

6. Метали от четвърти – шести период на периодичната система 

6.1. Мед, сребро и съединенията им – разпространение, свойства, производство на мед и 

употреба;съединения на медта и на среброто 

6.2. Цинк . Съединения на цинка – разпространение; свойства; получаване; по – важни 

съединения на цинка; употреба. 

6.3. Желязо. Съединения на желязото – разпространение и значение; свойства; сплави; 

съединения на желязото 

6.4. Олово . Съединения на оловото – разпространение; свойства; по-важни съединения на 

оловото; употреба. 

 II. Формат на изпита  

    Изпитът включва 30 тестови задачи по химия и опазване на околната среда от два вида: 

- задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е 

верен – 20 задачи;  

- задачи със свободен отговор – 10 задачи. 
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

 e- mail: sou_kubrat@abv.bg       www.soukubrat.com 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 10. клас 

Времетраене на писмените изпити – 3 астрономически часа 

III.Критерии 

1.Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен 

отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за не посочване на 

отговор точки не се присъждат и не се отнемат. 

2.Задачите със свободен отговор се оценяват с различен брой точки,  като максималният 

брой за тях е 30. 

IV. Оценяване на изпита 

    Максимален брой точки за целия тест е 50. 

до 15 точки – Слаб (2,00)  ; от 16 до 23 точки  - Среден (3,00); 

от 24 до 32 точки – Добър (4,00) ; от 33 до 40 точки – Много добър (5,00); 

от 41 до 50 точки – Отличен (6,00). 

IV. Времетраене  

    Изпитът е писмен , с продължителност 3(три) астрономически часа. 

VI. Учебник 

1.Химия и опазване на околната среда – 10 клас – задължителна подготовка –Издателство – 

Педагог 6  

 

 

 

НОМАТИВ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ТЕСТОВЕ 

 

МОМИЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Изправяне от тилен 

лег 

Бягане 300 м 

1 8,8 – 9,2 156 - 167 47 - 58 80 - 85 

2 8,6 – 8,7 168 - 175 59 - 66 76 - 79 

3 8,3 – 8,5 176 - 183 67 - 74 72 - 75 

4 8,0 – 8,2 183 - 195 75 - 85 66 - 71 

5        Под 8,0 Над 195 Над 85 Под 66 

МОМЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна  топка 3 кг 

Бягане 600 м 

1 7,4 – 7,7 201 - 213 621 - 704 145 - 155 

2 7,2 – 7,3 214 - 221 705 - 760 138 - 144 

3 7,0 – 7,1 222 - 229 761 -816 131 - 137 

4 6,7 – 7,9 230 - 242 817 - 900 121 - 130 

5 Под 6,7 Над 242 Над 900 Под 121 

 

ОЦЕНЯВАНЕ: Окончателната оценка се формира от събраните точки както следва: 

 

Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Много добър 5 Отличен 6 

1 – 4т. 5 – 8т. 9 – 12т. 13 – 16т. 17 – 20т. 

 

mailto:sou_kubrat@abv.bg
http://www.soukubrat.com/

