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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ЗП и ЗИП  

І Създаване на съчинение разсъждение по житейски проблем 

ІІ Български език 

1. Обособени части и вметнати думи и изрази  

2. Сложно съчинено изречение  

3. Местоимения – притежателно, възвратно / лично и притежателно/, неопределително, отрицателно, 

обобщително 

4. Глагол. Залог на глагола 

5. Нелични глаголни форми   

 5. 1. Причастия  

  5.1.1. Сегашно деятелно причастие 

  5.1.2. Минало свършено деятелно причастие 

  5.1.3. Минало несвършено деятелно причастие 

  5.1.4. Минало страдателно причастие 

 5.2. Деепричастие.  

6. Сложни глаголни времена – същност, образуване на формите 

 6.1. Минало неопределено време,  

 6.2. Минало предварително време,  

 6.3. Бъдеще време в миналото 

ІІІ Литература 

1. Косачи – Елин Пелин 

2. Приказка без край – Михаел Енде 

3. Щастливия принц – Оскар Уайлд 

4. Серафим – Йордан Йовков 

5. Малкият принц – Антоан дьо Сент Екзюпери 

6. Принцът и просякът – Марк Твен 

7. Славеят на китайския император – Ханс Кристиан Андерсен  

8. История славянобългарска – Паисий Хилендарски  

9. Къде си, вярна ти любов народна – Добри Чинтулов 

10. Хайдути –Христо Ботев 

11. Под игото – Иван Вазов, главите „Радини вълнения” и „Представлението” 

12. Към родината – Атанас Далчев 

Учебници:      Български език – Кирил Димчев, изд. „Булвест 2000” 

   Литература – Клео Протохристова, изд. „Ану 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПРИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНА ОЦЕНКА НА 

УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА  - ЗП и ЗИП - 6. КЛАС 

І Създаване на съчинение разсъждение по житейски проблем 

1. Компетентности за изграждане на съчинение разсъждение – 15 т.  

1.1. Ясно заявена лична позиция по поставения проблем – 2 т.  

1.2. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т. 

1.3. Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 2 т.  

1.4. Целенасочени и убедителни разсъждения– 3 т.  

1.5. Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.  

1.6. Смислово обвързани композиционни части – 2 т.  

2. Езикови компетентности – 10 т.  

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.  

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 3 т.  

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 3 т.  

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т. 

ІІ Български език 

Ученикът трябва  да: 
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- разпознава на обособените части и вметнатите думи и изрази, както и владее тяхната 

пунктуация 

- разпознава видовете сложно съчинено изречение и да владее пунктуацията им 

- разпознава видовете местоимения и особеностите в употребата и правописа им 

- разпознава видовете залог на глагола и умее да образува залоговите глаголни форми 

- разпознава неличните глаголни форми и особеностите в употребата и правописа им 

- разпознава сложните глаголни времена и  да умее да образува  формите им 

ІІІ Литература 

За литературните творби ученикът трябва  да покаже знания за:  

- автора и жанра на творбата; 

- особеностите на сюжета и композицията на художествения текст; 

- темите;  

- героите, нравствената им характеристика, похватите за изграждане на образите и;  

- художествените изразни средства 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 1.Знанията по български език и литература се проверяват чрез тест, съдържащ задачи със 

структуриран отговор и задачи с кратък свободен отговор. 

2. Оценката се формира въз основа на трите компонента – български език, литература, 

създаване на текст, като точките от трите части се преобразуват в оценка по скала, разработена от 

изпитната комисия. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  – ЗП 

Изпитни теми. 

1.Четене на текст на тема свързана с живота в училище „School day”,” Hello”. Лексика свързана с 

училищните предмети, дните от седмицата,предмети свързани с училище, континенти, националности, 

описание на чувства. Граматика свързана с лични местоимения, формите на глагола „съм” /to be/, 

местоимения допълнения, употреба на главни букви. Писане на текст свързан с изучаваната лексика. В 

част „Говорене” учениците разговарят на теми свързани с училище, с искане и даване на лична 

информация, с описание на английската и българската образователна система. 

 

2. Четене на текст свързана с дома и декорирането му „Home, sweet home”, “Decorate”. Лексика 

свързана с мебелировката у дома, различни местообитания, редните числа, разчитане на карта и даване 

на напътствия за предвижване. Граматика разглеждаща притежателни прилагателни и местоимения, 

притежателен падеж, предлози за движение. Писане на текст свързан с изучаваната лексика. В част 

„Говорене” учениците разговарят на теми свързани с описание на картина, даване на инструкции за 

движение с употребата на предлозите за движение, обсъждат предложения за това как да опазим 

ресурсите на природата.  

 

3. Четене на текст на тема свързана с живота на хората заедно „Living together”, “Ties that bind, ties that 

break”. Лексика свързана с членовете на семейството, ежедневните дейности, формиране на 

словосъчетания и сравнения. Писане на текст свързан с изучаваната лексика.Граматика свързана с 

предлози за време, Сегашно просто, Сегашно продължително време, наречия за честота, свързващи 

думи. В част „Говорене” учениците разговарят на теми свързани с взаимоотношенията в семейството, с 

известни хора, с ежедневието, питат и казват часа и времето. 

 

4. Четене на текст на тема свързана с цикъла на живота „Life cycle”, “Work”. Лексика свързана с 

работа, външен вид, правене на предположения, дейности извършвани през свободното време, спортна 

екипировка. Писане на текст свързан с изучаваната лексика.Граматика свързана със сравнителна и 

превъзходна степен на прилагателното име, минало време на глагола”съм” /to be/, модални глаголи 

/can, can’t, must, may, shall, be able to/. В част „Говорене” учениците разговарят на теми свързани с 

работа, обществени дейности, доброволчески организации, кръговрата на живота. 

 

5. Четене на текст на тема свързана с храненето и хранителните навици и различни фестивали и 

празници ,”Eat, drink, dine”,”Carnival spirit”. Лексика свързана с храни и напитки, съдове за 

съхранението им, празници, глаголи свързани с готвене. Писане на текст свързан с изучаваната 
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лексика. Граматика свързана с думите за количество - some/any (how) much/ (how) many (a) few/(a) 

little/a lot of some/any/ every/no & compounds, броими и неброими съществителни имена, минало просто 

време /Past Simple/, заповеди изречения. В част „Говорене” учениците разговарят на теми свързани с 

пазаруване, хранителни навици, хранителната пирамида, рецепти, храносмилателната система, 

околната среда. 

 

6. Четене на текст на тема забавления и митове и легенди „Entertainment”, “Legends”. Лексикан 

свързана с места за забавление, игри, телевизионни програми, фрази свързани с купуването на билети. 

Писане на текст свързан с изучаваната лексика. Граматика свързана с минало просто и минало 

продължително време /Past simple, Past continuous/, наречия за начин, определителен и 

неопределителен член /a, an, the/, въпроси, завършващи с ”нали”, фрази за цел. В част „Говорене” 

учениците разговарят на теми свързани с игри, програми, кръгова диаграма, открития, околната среда. 

 

7. Четене на текст на тема свързана с пътуване и свободно време и ваканции „Travel and leasure”, 

“Holiday time”. Лексика свързана с ваканция, времето, дрехи, пазаруване, плаж. Писане на текст 

свързан с изучаваната лексика. Граматика свързана с бъдеще време с will, be going to, наречия за 

вероятност. Писане на текст на тема свързана с изучаваната лексика. В част „Говорене” учениците 

разговарят на теми свързани с ваканция, дрехи, пазаруване. 

Литература 

1. Express publishing, “Winners for Bulgaria for the 6
th
 grade” , Virginia Evans – Jenny Dooley 

Устен   изпит. 

1.  What is your favourite school subject? What facilities have you got in your school? How did you feel 

on your first day at school? 

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

do you have? 

3. What’s the weather like today? What is your favorite season? When do you like going on holiday – in 

winter or summer? 

4. Where do you like to go on holiday? What would you take with you? Who would you take with you? 

5. Are you keen on recycling? What do you do to save the environment? What do you do to save the 

water? 

Критерии за оценяване знанията и уменията на учениците по чужд   език 

Слаб 2             0-11т.  

Среден 3       13-20т. 

Добър 4         21-28т. 

Мн. Добър 5 29-38т. 

Отличен 6     39-42т. 

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-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. 
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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.  

 

МАТЕМАТИКА 

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1.  Числови изрази съдържащи степен. Намиране на неизвестна компонента при действие 

степенуване. 

2.  Действия със степени. 

3.  Положителни и отрицателни числа 

4.  Модул на рац.числа. Сравняване на рац.числа. 

5.  Събиране и изваждане на рац.числа 

6.  Алгебричен сбор 

7.  Събиране, изваждане и умножение на рац. числа 

8.  Умножение и деление на рационални. Намиране на неизвестен множител 

9.  Степенуване на рационални числа. 

10.  Декартова координатна система. 

11.  Дължина на окръжност. Лице на кръг. Построяване на кръгова диаграма 

12.  Правилен многоъгълник 

13.  Призма. Лице на повърхнина. Обем 

14.  Пирамида. Лице на повърхнина. Обем 

15.  Цилиндър. Лице на повърхнина. Обем 

16.  Конус. Лице на повърхнина. Обем 

17.  Сфера. Кълбо. Лице на повърхнина. Обем 

18.  Пропорции 

19.  Отношението a:b:c 

20.  Приложение на пропорциите 

21.  Рационални изрази. Цял израз.Числена стойност на израз. 

22.  Едночлен.Нормален вид на едночлен. Събиране и изваждане на едночлени.Подобни едночлени 

23.  Умножение, степенуване и деление на едночлени 

24.  Многочлен. Нормален вид на многочлена. Събиране и изваждане на многочлени. 

25.  Умножение на многочлен с едночлен. Умножение на многочлен с многочлен 

26.  Умножение на многочлен с многочлен 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП И ЗИП: 

1. Оценка Отличен /6/ се поставя на писмена работа, в която ученикът е получил от 3.50 до 4.00 

точки. 

2. Оценка Мн. добър /5,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът е получил от 2.50 до 3.49 

точки. 

3. Оценка Добър /4,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът  е получил от 1.50 до 2.49 

точки. 

4. Оценка Среден /3,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът  е получил от 1.00 до 1.49 

точки. 

5. Оценка Слаб /2,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът  е получил до 0.99 точки. 

ІІІ. УЧЕБНИК: Математика, изд. Анубис 

 

ИНФОРАМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗП  

Изпитни теми. 

ОС и носители на информация 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

1. Основни единици за измерване на информация. 

2. Операционна система. Файлова структура на организация на данните. 

3. Извършване на основни операции с файлове и папки – копиране, преместване, 

преименуване, изтриване. 

4. Основни информационни дейности. Носители на информация и файлови формати. 

Компютърна обработка на текстове 

5. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език. 

6. Форматиране на текст на ниво абзац. Определяне на характеристиките на страница в 

текстов документ. Номерация на страници. 

7. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл. 

8. Търсене и заменяне на текст чрез задаване на определени критерии. Търсене и получаване 

на помощна информация. 

9. Отпечатване на текстов документ. Задаване на определени настройки за печат. 

Работа с графични изображения 

10. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения. 

11. Сканиране, обработване и запазване на изображение. 

12. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност. 

Електронни таблици 

13. Предназначение на електронните таблици. Създаване на таблица по модел с данни от 

различен тип. Формат на представяне на данните. 

14. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни. Функции: 

сумиране, средноаритметично, максимум и минимум. 

15. Характеристики на оформлението на клетките и данните: шрифт, размер, подравняване, 

ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка. 

Компютърна презентация 

16. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и 

текстови обекти. 

17. Използване на анимационни ефекти по отношение на елементите на слайдовете. Задаване 

на времетраене на слайд. 

Интернет 

18. Електронни адреси. Адрес на електронна поща. 

19. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове. 

Интегриране на дейности 

20. Създаване на текстов документ с графични изображения, използвайки информация от 

Интернет и други източници. 

21. Търсене на материали по зададена тема в Интернет и създаване на презентация с 

намерените материали. Авторски права по отношение на информация публикувана в 

Интернет.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационни технологии за 6. клас – Задължителна подготовка - Учебното помагало е 

одобрено със заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката. 

Автори: Кр. Манев и др.  Издателство: Изкуства 

2. Интернет. 

Вид на изпита: писмен и практически 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Оценяване на писмената част 

Отлична оценка: 

 висока степен на овладяване на учебния материал; 

 логически последователен и цялостен текст; 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 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. Оценяване на практическата част 

 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   

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

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 ) 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

19.Политическата система на комунизма. 

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

  

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на исторически въпрос, който има за 

цел да провери умението да структурира исторически текст. 

            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 

явления 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 и 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 фактологични, правописни грешки. 

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

съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 ІІІ. УЧЕБНИК: История и цивилизация, изд. Просвета 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

  

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

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

2. Релеф на Африка. Климат на Африка. Природни зони на Африка. 

3. Население на Африка. Страни в Африка 

4. Южна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Южна Америка. 

5. Климат на Южна Америка. Природни зони на Южна Америка. 

6. Население на Южна Америка. Страни в Южна Америка. 

7. Северна Америка – географско положение и брегове. Релеф на Северна Америка. 

8. Климат на Северна Америка. Природни зони на Северна Америка 

9. Население на Северна Америка. Страни в Северна Америка. 

10.Атлантически океан. Северен ледовит океан. 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

            Изпитният билет съдържа два компонента: тест и отговор на въпрос по зададена тема, който 

има за цел да провери умението да се структурира  текст. 

Отличен 6.00   се поставя на писмена работа, която има системно,подробно и актуализирано 

изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-

нова и с необходимото количество информация.В работата няма смислови,фактически и правописни 

грешки. 

Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, 

допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е 

направен с необходимата задълбоченост и липсва  широк обхват. Няма смислови, фактически и 

правописни грешки. 

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

Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. 

Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено 

отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки, но те не са груби. 

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

необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност. Липсва най-нова информация. 

Направени са фактически и правописни грешки. 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

Слаб 2.00  се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение 

от темата.Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки. 

ІІІ. УЧЕБНИК: География и икономика, изд.Булвест 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – ЗП 

Физични явления 

1. Видове движение. Скорост 

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

3. Сили. Сили на триене 

4. Силите в действие 

5. Лост и макара 

6. Натиск и налягане. Налягане в газове и течности 

7. Плътност. Плаване на телата 

8. Наелектризиране на телата. Електрични заряди и строеж на атома 

9. Електричен ток и електрическа верига. Последователно и успоредно свързване на консуматори 

10. Проводници и изолатори. Преобразуване на електрическата енергия 

11. Постоянни магнити. Електромагнити 

Вещества. Превръщане на веществата 

12. Градивни частици на веществата. Химичен  елемент. Прости и сложни вещества 

13. Физични свойства на веществата 

14. Химични промени на веществата. Химични реакции.  

15. Условия и признаци за протичане на химичните реакции 

16. Химични свойства на веществата. Закон за запазване масата на веществата 

17. Кислород. Свойства на кислорода. Оксиди. Химично съединяване 

18. Получаване на кислород. Химично разлагане. 

19. Водород. Получаване на водород. Свойства на водорода. Химично заместване. 

20. Желязо. Свойства на желязото 

Структура и жизнени процеси на организмите  

21. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система 

22. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система 

23. Дразнимост при животните. Нервна система 

24. Движение при животните. Опорно - двигателна система 

25. Дразнимост и движение при растенията 

26. Размножаване, растеж и развитие на животните 

27. Размножаване, растеж и развитие на растенията 

28. Кръвоносна система на човека. Кръвообращение. Здравни познания и хигиена 

29. Нервна система на човека. Здравни познания и хигиена 

30. Опорно – двигателна система на човека.. Здравни познания и хигиена 

31. Полова система на човека.  Здравни познания и хигиена. Растеж и развитие на човека. 

 

 Литература 

1.Учебник по Човекът и природата – 6 клас, Издателство „ Булвест 2000” 

2.Учебник по Човекът и природата – 6 клас, Издателство „ Просвета” 

Рамка за осъществяване на изпитни процедури в обучението по Човекът и природата в VІ клас  
Общи насоки: изпитът се осъществява в рамките на 2 астрономически часа и включва два типа 

тестови задачи:  задачи със затворен отговор - 20 на брой и задачи с отворен отговор – 4 на брой (по 

една задача за всяко ядро на учебно съдържание).  

При изпит за определяне на срочна оценка да се спазва същият формат със съобразяване на учебното 

съдържание, което е изучавано към момента на приключване на срока.  

 

МУЗИКА  

Писмен изпит върху следните теми: 

1. Старинни  европейски танци 

2. Сложна триделна форма 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

3. Неспецифично делене на метричното време – триола и синкоп  

4. Салонни танци  

5. Богатството на метроритмите в музиката на Балканите  

6. Метроритмичното разнообразие на българския фолклор  

7. Фолклорът на Шоплука  

8. Фолклорът на Северна България  

9. Фолклорът на Добруджанския край   

10. Български композитори класици: Панчо Владигеров  

11. Български композитори класици: Веселин Стоянов   

12. Фолклорният обреден календар  

 

Практически изпит: Въпроси с прозвучаване на музика и изпълнение две песни от учебното 

съдържание. 

Формат на изпита: Две части - Писмена – 2 астрономически часа и Практическа – 30 минути. 

Оценката се формира като средноаритметично и се закръгля до единица.  

Литература:  Учебник на изд.  „Просвета“ – Вяра Сотирова 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

1. Видове изящни изкуства. 

2. Архитектурна среда 

3. Фигурална композиция 

4. Пространствено въздействие на цветовете. 

5. Декоративно-приложни изкуства – отворена декоративна композиция. 

6. Видове фигурални композиции в изобразителното изкуство. 

7. Натюрморт 

8. Архитектурата в изобразителното изкуство на Византия 

9. Синтетични изкуства-сценография 

10. Романско и готическо изкуство. 

11. Изкуството на Средновековна Русия. 

12. Изкуството на Средновековна България/архитектура/. 

13. Изкуството на Средновековна България/миниатюра,керамика и 

приложни изкуства/. 

 

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА 

1. Проектиране в дома.Представяне на идеи в различна форма. 

2. Критерии зад даден продукт.Ергономия. 

3. Занаяти и съвременност-занаятите в миналото и настоящето. 

4. Фирмата като форма на бизнес. 

5. Фирмата като конкурентна среда. 

6. Неразглобяеми съединения. 

7. Пробивна машина-устройство. 

8. Довършителни операции. 

9. Шевна машина-усртойство. 

10. Енергия.Основни параметри на електрическата верига. 

11. Преобразуватели и консуматори на ел. енергия. 

12. Енергийни разходи-икономии. 

13. Българска национална кухня. 

14. Икебана. 

15. Фермата като възможност за семеен бизнес. 

 

НОРМАТИВ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ТЕСТОВЕ 

 

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


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 – 6. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ - 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

МОМИЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Изправяне от 

тилен лег 

Бягане 300 м 

1 9,5 – 9,9 144 - 153 41 - 47 76 - 79 

2 9,2 – 9,4 154 - 160 48 - 51 73 - 75 

3 9,0 - 9,1 161 - 167 52 - 57 69 - 72 

4 8,6 - 8,9 168 - 177 58 - 63 65 - 68 

5 Под 8,6 Над 177 Над 63 Под 65 

МОМЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна топка 3 кг 

Бягане 600 м 

1 8,8 – 9,2 152 - 161 341 - 388 160 - 168 

2 8,5 – 8,7 162 - 168 389 - 420 154 - 161 

3 8,3 – 8,4 169 - 175 421 - 452 148 - 153 

4 8,0 – 8,2 176 - 185 453 - 500 139 - 147 

5 Под 8 Над 185 Над 500 Под 139 

 

 

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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