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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 12. КЛАС 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Езикът като средство за общуване. Устно  и писмено общуване 

2. Текст и дискурс  

3. Отношение между мисъл и езикова проява 

4. Документи. СV. Автобиография, мотивационно писмо. 

5. Съобразяване на текста с адресата, обстановката  и условията на общуване 

6. Езикови норми 

ЛИТЕРАТУРА 

Българската литература след Първата световна война. 

1. Смирненски –явление в българския постсимволизъм ( нов тип естетика). Оптимистичната визия 

за „ пристъпа величествен на роба”  ( анализ на стихотворенията „Ний” , „Да бъде ден” ). 

„Юноша“, „Децата на града и „Зимни вечери“ – социалната безперспективност пред малкия човек 

в каменния Град 

2. Г. Милев и експресионизмът. „Възвание към българския писател“ , „ И свет вот ме светится“, „ 

Септември“. 

3.Поетът философ Ат. Далчев и предметната поезия. Стихосбирката „Прозорец“ / „ Болница“, 

„Старите моми“, „Коли“, „Къщата“, „Дяволско“, „Повест“ , „Стаята“, Книгите“, Завръщане“, 

„Есенно завръщане“, „Прозорец“/ 

4. Ел. Багряна и нейната стихосбирка „Вечната и святата“ 

5. Йордан Йовков – „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Серафим“, „Албена“, 

„Старопланински легенди“, „Другоселец“ 

6. Н. Вапцаров – „Моторни песни“ 

Българската литература след Втората световна война 

1. Д. Димов. Метафората на тютюна в романа „Тютюн. Образи. Историята и човекът. 

2. Д. Талев и неговата тетралогия. Историята и човекът в „Железния светилник. Образи в романа. 

Приемственост и традиция в романа. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА -  ЗИП 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери на общуване. Постигане на различни 

комуникативни цели 

2. Наративни техники за общуване 

3. Дескриптивни техники на общуване  

4. Аргументативни техники на общуване 

5. Резюмето като текст 

6. Езикови норми 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Българската литература след Първата световна война 

1.Особености на литературноисторическите процеси след Първата световна война. 

Антисимволистичен бунт. 

2. Хр. Смирненски и българският постсимволизъм. Проблеми и мотиви в „Децата на града“, 

„Зимни вечери“, „На гости у Дявола“ , „Да бъде ден!“, „Босоногите деца“ 

3. Св. Минков и българският диаболизъм. „Игра на сенките“ 

4. Г. Милев и експресионизмът. „Фрагментът“, „Небето“, „И свет во тме светится“, „Иконите 

спят“ 

5.Септемврийска литература – самобитно българско явление. Н. Фурнаджиев /“Пролетен вятър“/, 

Ас.  Разцветников  /“Жертвени клади“/ 

6. Ел. Багряна като явление в българската поезия – „Сърце човешко“, „Звезда на моряка“ 

7. Романът „Снаха“ на Г. Караславов 
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8. Н. Вапцаров – „Доклад“ , „ Горки“, „Кино“, „ Рибарски живот“. Циклична организация на 

поетическия светоглед в „Моторни песни“ 

Българската литература след Втората световна война – развитие на литературните 

процеси: 

1.Д. Димов . „Тютюн“, „ Поруцик Бенц“, „Осъдени души“ 

2. Д. Талев. „Преспанските камбани” – Развитие на романовата поетика. Бунтът в „Илинден” и 

„Гласовете ви чувам” 

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 хуманитарните проблеми и ценности   

2 

1.2. Осъзнава актуалността на разработвания проблем    2 

1.3.  Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в 

социокултурния контекст на епохата   

4 

1.4. Осмисля темата и подчинява разработката  на нея   2 

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст  12 

2.1. Формулира точна, ясна и изчерпателна теза 4 

2.2. Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана 

с темата аргументация   

4 

2.3. Прави адекватни изводи и заключения   2 

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

2.5. Оформя графически правилно текста 1 

3. Езикови компетентности 8 
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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 

поставената задача 

1 

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 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
  

1. Български език за 12. клас - задължителна и профилирана подготовка 

Тодор Бояджиев, Георги Колев, Искра Христова, Владимир Жобов, Мирена Янакиева; 

изд. "Анубис"  

2. Литература за 12. клас - задължителна  и профилирана подготовка; Илияна Кръстева, 

Евгения Костадинова, Вера Котева, Стоймира Стоилова; изд. Булвест 2000 

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

автор – Българска академия на науките 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ЗП 

   

І .ИЗПИТНИ  ТЕМИ 

Граматика /писмен  изпит/ 

1.Present tenses.  

2. Past tenses  

3.Future tenses   

4  Conditionals  - zero, first, second, third 

5. Comparisons; too/ enough; -ing form; infinitive 

6. Modal verbs; - ing/ - ed participle; question tags 

7. Causative forms; reported speech  

8. The Passive voice 

9. Linkers and quantifiers – either, neither, although, both, all, none 

10 Quantifiers – many, much, few., a few, little, a little, some, any, 

    

II. УСТЕН   ИЗПИТ 

1. What do you usually have for breakfast? What is the mean meal in your family? What kind of 

snacks do you have? 

2. Where do you like spending your holidays:  by the sea? On an island? Why? Which country 

would you most like to visit? Why? 

3. Talk about health problem. What medical problems could you suffer…. On a very hot day? If 

you get wet on a cold day? 

4. Talk about two technologies that you think are the most useful in your life. 

5. Talk about healthy food and diet. 

6. What are your hobbies? What do  enjoy about them? 

Критерии за  оценяване  знанията  и  уменията  на  учениците   по  чужд   език 

Слаб 2               0-15 

Среден 3          15-23 

Дoбър 4            24-32 

Мн. Добър 5    33- 41 

Отличен 6       42- 47 

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

материал  съгласно  учебната  програма,  Последователно  и изчерпателно  отговаря  на  

поставените  въпроси / писмени  или устни/ 

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  без  нужда  от  подсещащи  въпроси, но недостатъчно   

изчерпателно.Справя  се  с  практическата  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-
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граматичен  минимум.Има  нужда от водещи  въпроси  при  изпълнение  на  езикова  

задача.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  практическата  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  

материал.Трудно  се  ориентира  в  условието  на  заданието.При  изпълнение  на практическа  

задача  допуска  груби  фонетични, граматични, лексикални, синтактични и стилистични  грешки. 

Оформяне  на  оценката  по  чужд   език. 

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

точност  до  единица.Крайната  оценка  се  формира  като  средноаритметична  от  оценките  на  

членовете  на  изпитната  комисия  с  точност  до  единицата.Ако  оценката  на  един  от  

компонентите  е  Слаб /2 / ,то крайната  оценка  е  Слаб /2/. 

В  този  случай  поправителният  изпит  се полага  и в  двете  части  / писмена и устна.  

УЧЕБНИК – Upstream Intermediate  B2 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ПП 

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

І. Изпитни теми 

Grammar  

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

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

3.Causative 

4.Sentence Transformations 

5.Passive voice 

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

7. Perfect tences- Present Perfect, Present Perfect Continuous 

8.Gerund/infinitive 

9.Conditionals 

10.Inversion 

11.Reported Speech 

Vocabulary 

1.Pastimes and hobies 

 2.Family 

3.Celebrations 

4.Crime and the law 

5.Science na technology 

6.Jobs, work and workplaces 

7.The human body 

8.School, college and university 

9.Image,looks,films 

10. Shopping,money,advertising 

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.  
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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 . 

Скала за преобразуване на точките от писмения тест в количествена оценка: 

            Отличен 6 –   41-45 

            Мн.добър 5 – 31-40 

            Добър 4-       21-30  

            Среден 3-      11-20  

            Слаб 2 –         0-10 

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/. 

Препоръчителна литература: 
1. Student’s book “Upstream” C1 

2. Workbook  “Upstream” C1 

 

МАТЕМАТИКА –ЗП 

Изпитни теми 

1. Прави в пространството. Права и равнина.  

2. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две прави.  

3. Перпендикулярност на права и равнина.  

4. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра.  

5. Двустенен ъгъл.  

6. Многостен. Призма.  

7. Пирамида. Пресечена пирамида.  

8. Цилиндър.  

9. Конус. Пресечен конус.  

10. Сфера. Кълбо.  

11. Степенуване и логаритмуване.  

12. Линейни уравнения и неравенства.  

13. Квадратни уравнения и неравенства.  

14. Формули на Виет. Параметрични уравнения.  

15. Функции. Линейна функция.  

16. Квадратна функция.  

17. Тригонометрични функции.  

18. Екстремални задачи.  
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Литература:  

Математика за 12 клас, изд. Архимед, Г.  Паскалев, З. Паскалева 

Критерии за оценяване 

 

 
 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗП 

I. Изпитни теми 

1.Праисторията на българските земи. Траките. 

2. Тракийските земи под римска власт 

3. Българи и славяни преди възникването на българската държава на Балканския полуостров 

4. Създаване и начално развитие на българската държава 

5. България по пътя на териториалното разширение 

6. Вътрешни промени в българската държава през първата половина на 9 век 

7. България през управлението на княз Борис Първи. покръстване на българите 

8. Начало на българската църква, просвета и книжнина 

9. Политическо могъщество на България при управлението на цар Симеон Велики. 

10. Златен век на българската култура при управлението на цар Симеон 

11. Поява на богомилството и отшелничеството в средновековна България 

12. Залез на ранносредновековното българско царство 

13. Византийското владичество 

14. Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 

15. Управлението на цар Калоян 

16. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен Втори 

17. Смутни десетилетия 

18. България през първите десетилетия на 14-ти век 

19. България при управлението на цар Иван Александър 
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20. Социални и религиозни движения в средновековна България 

21. Залезът на средновековната българска държава. Османците 

22. Петнайстият век 

23. Българите в османската държава 

24. Българската църква и култура през 15-17 век 

25. Антиосманска съпротива на българите през 15-17 век . 

26. Формиране на българското национално самосъзнание 

27. Зараждане на националноосвободителната идеология 

28. Развитие на българското просветно дело 

29. Постижения на националната култура 

30. Движение за църковно-национална независимост 

31. Преход към организирано националнореволюционно движение 

33. Изграждане на вътрешна революционна организация. БРЦК 

34. Ориентация към незабавно въстание 

35. Априлското въстание 

36. Руско-турската освободителна война 

37. Възстановяване на българската държавна традиция 

38. Режим на княжеските пълномощия 

39. Съединението и Сръбско-българската война 

40. Българската криза (1886-1887) и Стамболовия режим 

41. Управление на Константин Стоилов и правителствата до 1903 

42. Българският национален въпрос. Илинденско-преображенското въстание 

43. Втори стамболовистки режим и управление на Демократическата партия 

44. Балканските войни 

45. Първа световна война. Втора национална катастрофа 

46. Българското общество след Първата световна война. Управление на БЗНС 

47. Години на насилие (1923-1926) 

48. Второ сговористко правителство 

49. „Коравата демокрация“на Народния блок 

50. Отново към авторитаризъм 

51. Царският режим 

52. Външна политика (1934-1941) 

53. Залезът на третото българско царство (1941-1944) 

54. Към утвърждаване на еднопартийна система (1944-1948) 

55. Тоталитарен социализъм 

56. Посткомунизмът 

57. България в началото на 21 век 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП 

I. Изпитни теми. 

І.Историко-културно развитие на Балканите до XІХ век. 

 1.България , българите и светът през средните векове. 

2. Политическо издигане на България през първата половина на ІХ век. 

3.България по времето на Цар Симеон. 

4. Могъществото на българската държава при Иван Асен ІІ. 

5. България и османската експанзия. 

ІІ.Историята и раждането на националните държави. 

1.Зараждане на националноосвободителната идеология. 

2. Създаване и дейност на БРЦК. 

ІІІ.Историческо наследство и идеологията на националната държава. 

1. Априлското въстание от1876 година. 
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2. Възстановяване и уредба на българската държава 

 

ІV.Войната и употребите на историята на Балканите ХІХ –ХХ век. 

1.България и Първата световна война. 

V. Тоталитарната държава и употребите на историята на Балканите. 

1.България 1939-1945 година. 

2. България и Студената война. 

II. Критерии за писмено оценяване по история и цивилизация 

Проверка на знанията чрез тест 

0-30% - слаб 2 

31-46% - среден 3 

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 исторически 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 историческите 

понятия, включени в писмен източник. Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или 

по исторически 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 

ЗП УЧЕБНИК: автори – Вера Мутафчиева, Константин Косев, Стойчо Грънчаров, Христо 

Матанов, Илия Илиев, Асен Василев; издателство – „Анубис“ 

За ЗИП 

УЧЕБНИК: автори – Вера Мутафчиева, Константин Косев, Стойчо Грънчаров, Христо 

Матанов, Илия Илиев, Асен Василев; издателство – „Анубис 

УЧЕБНИК: автори – Иван Лазаров , Иван Тютюнджиев ; издателство – „Слово“ 
 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП 

I.Изпитни теми 

1.Географски аспекти на взаимодействието  в системата природа –стопанство-общество 

2.Пространственото многообразие на планетата като условие и фактор за стопанско развитие 

3.Структура и организация на стопанството.Изменение на структурата на стопанството.Проблеми 

в териториалната организация и регионалното управление  на стопанството 

4.Регионално развитие и регионална политика на стопанството 

5.Еколого-икономическо развитие на : икономическите полюси;страните от Третия свят;страните 

на прехода 

6.Форми на междудържавно сътрудничество 

7.Регионални различия в качеството на живота 

8.Новите технологии-път за запазване на ресурсите и за решаване на проблемите 
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9.Демографският проблем и неговото отражение върху човешките ресурси 

10.Демографски процеси , демографска ситуация и демографски потенциал 

11.Демографски процеси в различни региони-особености и тенденции 

12.Регионално развитие и демографска политика 

13.Пазар,пазарна ситуация и конкуренция 

14.Инвестиционен процес,чуждестранни инвестиции и икономически разтеж 

15.Основни признаци на регионалното стопанство: специализация и комплексност 

16.Ролята на инвестициите , специализацията и конкуренцията  в развитите страни , страните в 

преход и развиващите се страни 

17.Ролята на инвестициите , специализацията и конкуренцията  за развитието на трите сектора на 

стопанството: първичен , вторичен , третичен 

18.Проблеми и съвременни тенденции в развитието на икономическите полюси 

19.Класификация и типология на страните в света/географска , икономическа , религиозна, 

културно-цивилизационна/.Индекс на човешкото развитие-същност и типология на държавите в 

света 

20.Световни икономически организации-Световна банка;Световна търговска организация/СТО/;  

Международен валутен фонд/МВФ/.Роля и функции за поддържане на постоянен икономически 

растеж в националните стопанства 

21.Роля и функции на транснационалните корпорации/ТНК/ в съвременното стопанство.ТНК в 

стопанствата на развитите страни ,страните в преход към пазарно стопанство, на страните от 

Третия свят 

22.Развитие на световното стопанство:от регионализация към глобализация  

23.Глобализация на съвременния свят-тенденции и закономерности 

24.Световни международни организации и новия световен ред-роля, функции, права 

25.Съвременни конфликти в света и ролята на международните организации за решаването им 

26.Международните организации и развитието на България 

27.България в съвременния свят 

28.България и „бушуващите”Балкани-политически особености  и процеси 

29.Природноресурсният потенцил-фактор за стопанско развитие и предпоставка за качеството на 

живота 

30.Демографски процеси , демографска ситуация, демографски проблем 

31.Структурна реформа-същност и резултати по икономически сектори 

32.Регионална география на България: структура 

33.Анализ на регионите в България 

34.Новата регионална политика на България 

35.Регионални аспекти на структурната реформа в България 

36.Ролята на международните организации за решаване на екологичните проблеми на България 

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. 

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. 

Препоръчителна литература 

География и икономика за 12 клас-профилирана подготовка 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 12. КЛАС 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

Издателство „Сиела”;Авторски колектив:Антон Попов;Петър Славейков и др. 

 

СВЯТ И ЛИЧНОСТ 

1.Природа и общество 

2.Политически отношения 

3.Европейска идентичност и границите на Европа 

4.Култура и цивилизация 

5.Икономика 

6.Наследство на Обединена Европа 

7.Колективна памет и история 

8.Публичният и частният свят на модерният човек 

9.Социални шансове на личността и неравенствата 

10.Възникване на модерната държава като правова държава 

11.Демокрация на участието и ролята на гражданските организации 

12.Правата на човек 

13.Гражданство и идентификация 

14.Нация и национална държава 

15.Малцинства и образователни институции 

16.Образование в мултикултурна среда 

17.Икономическа интеграция и политика на ЕС 

18.Единен пазар 

19.Общи политики на ЕС 

20.Членство на България в ЕС 

21.Регионално развитие и конфликти 

22.Идентичност и конфликти на Балканите 

23.Идеята за Обединена Европа 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП 

II. Изпитни теми 

1.Равнища на организация на живата материя и тяхната еволюция /теория и хипотези/. 

2.Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюция. 

3. Съвременна теория за еволюцията. Макроеволюция. 

4. Социална еволюция на човека. 

5.Равнища на организация на макросистемата. 

6. Организъм и среда. 

7. Популация- видове , структура и свойства на популацията. 

8.Биоценози- състав и структура. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. 

9.Екология на съобществата. Взаимоотношения между организмите в биоценозата. 

10.Екосистеми- продуктивност и развитие . 

11. Биосфера-биогеохимичен кръговрат на веществата. 

12. Влияние на човешката дейност върху организмовия свят на Земята и неговото опазване. 

13. Използване, замърсяване и опазване на атмосферата. 

14. Използване, замърсяване и опазване на хидросферата. 

15. Използване, замърсяване и опазване на литосферата. 

16.Биологично разнообразие и защитени природни обекти. 

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. 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 12. КЛАС 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

IV. Времетраене: 

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

V. Препоръчителна литература 

1. Биология и здравно образование – 12 клас; издателство „Просвета“; Автори : 

Георги Марков, Светла Евтимова и др. 

 

НОРМАТИВ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ТЕСТОВЕ 

 

МОМИЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Изправяне от тилен 

лег 

Бягане 300 м 

1 8,9 – 9,3 153 - 165 47 - 58 84 - 91 

2 8,7 – 8,8 166 - 174 59 - 66 79 - 83 

3 9,4 – 8,6 175 - 183 67 - 74 74 - 78 

4 8,1 – 8,3 184 - 196 75 - 85 67 - 73 

5 Под 8,1 Над 196 Над 85 Под 67  

МОМЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Хвърляне на плътна  

топка 3кг 

Бягане 600 м 

1 7,4 – 7,7 212 - 224 721 - 810 142 - 152 

2 7,2 – 7,3 225 - 232 811 - 870 136 - 141 

3 7,0 – 7,1 233 - 240 871 - 930 128 - 135 

4 6,7 – 6,9 241 - 253 931 - 1020 118 - 127 

5 Под 6,7 Над 253 Над 1020 Под 118 

 

 

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. 
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