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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

ЗП И ЗИП – 8. клас 

І Български език 

1. Функционални стилове на българския книжовен език 

 1.1. Разговорен стил 

 1.2. Научен стил 

 1.3. Публицистичен стил 

 1.4. Официално-делови стил 

 1.5. Художествен стил 

2. Териториалните диалекти – разновидности на българския език 

3. Социални диалекти 

4. Езикови норми 

 4.1. Граматична норма 

 4.2. Лексикална норма 

 4.3. Правописна норма 

 4.4. Пунктуационна норма 

 4.5. Правоговорна норма 

ІІ Литература 

1. Димчо Дебелянов  - „Да се завърнеш ...” 

2. Николай Лилиев  - „Тихият пролетен дъжд”  

3. Христо Смирненски -  „Зимни вечери” 

4. Светослав Минков - „Дамата с рентгеновите очи”  

5. Елисавета Багряна - „Потомка”  

6. Никола Вапцаров - „Песен за човека”   

7. Емилиян Станев - „Крадецът на праскови”. 

8. Блага Димитрова - „ Жена” 

9. Николай Хайтов - „Дервишово семе” 

10. Ивайло Петров - „Преди да се родя”  

11. Валери Петров -„Японският филм”  

12. Павел Вежинов - „В един есенен ден по шосето” 

13. Йордан Радичков - „Нежната спирала” 

Учебници:      Български език – Жобов, изд. „Анубис”    

  Литература – Клео Протохристова, изд. „Анубис” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - 8. КЛАС 

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

структуриран отговор и  с кратък свободен отговор.  

По български език ученикът трябва да покаже познаване и прилагане на нормите на 

съвременния български книжовен език: 

- лексикална 

- граматична 

- правописна 

- пунктуационна 

- стилова 

По литература ученикът трябва да покаже: 

 - знания за авторите, заглавията, жанра  и съдържанието на изучаваните в осми 

клас творби 

    - умение да разчита внушенията на художествен текст 

       - знания за героите – нравственост, поведение, реч, портрет 
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 - знания за езиковите средства – тропи и фигури 

Забележка: Оценката се формира въз основа на двата компонента – български език и  

литература,  като точките се преобразуват в оценка по скала, разработена от изпитната комисия 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - 8. КЛАС 

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

структуриран отговор и  с кратък свободен отговор.  

По български език ученикът трябва да: 

- познава и прилага последователно лексикалните и стиловите норми на българския 

книжовен език; 

- познава и  прилага последователно граматичните норми на българския книжовен 

език; 

- познава и прилага последователно правописните норми на българския книжовен 

език; 

- познава и прилага последователно пунктуационните норми на българския книжовен 

език.; 

- познава комуникативните и езиковите особености на функционалните стилове на 

СБКЕ. 

По литература ученикът трябва да покаже: 

-  знания за авторите , заглавията  и жанровете на изучаваните в осми  клас творби; 

-  умение да разчита внушенията на художествен текст; 

-  знания за тематиката на изучените в осми клас творби; 

-  знания за героите – нравственост, поведение, реч, портрет; 

-  знания за структурните елементи и текстовите структури в художествен текст. 

Забележка: Оценката се формира въз основа на двата компонента – български език и  

литература,  като точките се преобразуват в оценка по скала, разработена от изпитната комисия. 

 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 8 клас- първи чужд език, ЗП 

І. Форма на обучение: дневна 

ІІ. Начин на провеждане на изпита по чужд език. 

Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определят със заповед на 

Директора. 

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

ІІІ. Изпитни теми 

Grammar  

1.Present tenses/ Present Simple, Present Continuous ,  

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

3.Comparative and superlative forms  

4.Passive voice 

5. Conditional Sentences- I type 

6. Pronouns 

Vocabulary 

1.Lifestyles 

2.Types of holidays, means of transport 

3.The weather, climate 

4.Shops, cloths and prices 

5.Food and tastes 

6. Sport 

7. Natural disasters 

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

V. 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/. 

VІ. Препоръчителна литература: 

1. Student’s book “HELLO”  

2. Workbook  “HELLO”  

МАТЕМАТИКА 

1. Квадратен корен 

2. Квадратно уравнение 

3. Вектори 

4. Средна отсечка в триъгълник 

5. Медицентър на триъгълник 

6. Средна отсечка в трапец 

7. Права и обратна пропорционалност 

8. Линейна функция. Графика 

9. Системи линейни уравнения с две неизвестни 

10. Системи линейни неравенства с едно неизвестно 

11. Централен, вписан и периферен ъгъл. 

 

Приложения на теоремите за вписан и периферен ъгъл. 

12. Окръжност, описана около триъгълник 

13. Окръжност, вписана в триъгълник 

14. Ортоцентър на триъгълник 

15. Четириъгълник, вписан в окръжност 

16. Четириъгълник, описан около окръжност 
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Критерии за оценяване: 

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. 

Литература:  

Математика за 8 клас, изд. Архимед, Г.  Паскалев, З. Паскалева 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Архивиране на данни 

1. Предназначение на архивиращите програми. Същност на компресиране и 

декомпресиране на данните. 

2. Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група от файлове и 

папки. Създаване на саморазархивиращ се архив от данни. 

Компютърни системи 

3. Основни етапи в развитието на компютърната техника и приноса на България. 

Основна схема на компютърна система. 

4. Технически параметри на компютърна конфигурация. 

Операционна система 

5. Връзка между операционна система и техническите параметри на компютърната 

система. 

6. Системен и приложен софтуер. Търсене на файлове и папки по определени критерии. 

7. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства. 

8. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми. 

Компютърни мрежи 

9. Видове топологии на локална мрежа. Мрежови устройства и свързващи елементи. 

10. Организация на достъп до ресурсите на мрежата. Използване на мрежови принтер. 

11. Обмяна на файлове в локална мрежа. 

12. Структура, организация и правила за работа в Интернет. Адреси в Интернет. 

13. Протоколи и услуги в Интернет. 

14. Принципи и основни начини за защита на компютърна мрежа от неоторизиран 

външен достъп. 

15. Използване на специализирани програми за получаване и изпращане на файлове в 

Интернет. 

Създаване и публикуване на интернет страници 

16. Основни фази в разработка на интернет сайт със статично съдържание. 

17. Използване на редактор за създаване на интернет страници. 

18. Публикуване на интернет сайт. 

Работа по проекти 

19. Основни етапи при разработване и изпълнение на групов проект. 

20. Изготвяне на документация за използване на резултатите и продуктите от проекта. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационни технологии за 8. клас – Задължителна подготовка - Учебното 

помагало е одобрено със заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г. на министъра на 

образованието и науката. 
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Автори: Кр. Манев и др.  

Издателство: Изкуства 

2. Интернет. 

Вид 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: 

 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.   
 

 

 

 

 

 

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


С Р Е ДН О  О БЩ ОО Б Р АЗ О В АТ Е ЛН О  УЧ И ЛИ Щ Е  “Х р и с т о  Бо т е в ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

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

ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

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

християнски император. Триумфът на християнството. 

2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и 

тяхната „империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа. 

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

4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. 

Феодалната йерархия. Структура на феодалното имение. 

5. Езическа България в ранносредновековна Европа . Аспарухова и Куберова 

България. Тервел – кан на българите и кесар на Византия. 

6. Езическа България в ранносредновековна Европа . Войни и законодателство 

на кан Крум. България при кан Омуртаг и негоните наследници. 

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

8. Възходът на християнска България. Цар Симеон Велики – „василевс на 

българи и ромеи”. „Златният век”на старобългарската култура. 

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

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

и последните години на двубой с Византия. 

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

живот. Обликът на градовете. Политическо и социално устройство. 

12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. 

Градското общество. Университетските общности. 

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

кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока. 

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

Създаване на съсловна монархия. 

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

Англия. Великата харта на свободите. 

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

Българското царство. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада. 

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

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

Татарска хегемония в България. 

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

Иван Александър. 

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

Завладяването на България. 

Литература: История и цивилизация: уч. помагало за 8 клас, ЗП-  Р. Кушева и колектив 2009-

2014 „Булвест 2000” ООД 

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 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. 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

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. 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА-ЗП 

 1.Европа   

1.1    Географско положение, големина  и   брегова линия 

1.2    Релеф  на Европа  

1.3   Полезни изкопаеми  

1.4   Климат  

1.5   Води  

1.6   Природни зони на Европа  

1.7   Население на Европа  

1.8 Политическа карта на Европа  

1.9   Стопанство на Европа  

1.10 Страни в Европа  

2 .  Балкански полуостров 

2.1 Географско положение,големина и брегова линия 

2.2 Релеф и полезни изкопаеми  

2.3 Климат и води  

2.4   Природни зони на Балканския полуостров  

2.5  Население и политическа карта на Балканския полуостров 

2.6  Стопанство  

2.7 Балкански страни  

3. България  

3.1    Географско положение ,граници и големина 

3.2   Релеф и полезни  изкопаеми 

3.3  Климат на България         

3.4  Води на България  

3.5  Природни области в България  

3.6   Население на България  

3.7   Селища в България  

3.8  Стопанство на България  

3.9  Държавно   устройство  и административно –териториално деление  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Учебник по География и икономика 8клас 

Издателство Булвест 2000 

Авторски колектив:Р. Пенин,В.Стоянова 

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. 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

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. 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ- ЗП 

 

1.Устройство и характеристика на риби. 

2.Устройство и характеристика на земноводни.  

3.Устройство и характеристика  на  влечуги. 

4.Устройство и характеристика на птици.  

5.Устройство и характеристика на бозайници. 

6.Устройство на животински клетка. 

7.Тъкани.Епителна и съединителна тъкан. 

8.Тъкани.Мускулна и нервна. 

9.Кожа. 

10.Устройство на стави и кости.Череп. 

11.Кости и стави на  гръбначния стълб и гръден кош. 

12.Мускули. 

13.Сърдечно съдова система. Състав на кръвта.Кръвосъсирване. 

14.Сърце и кръвоносни съдове- устройство и функции. 

15.Хигиена и здравни познания за сърдечно съдовата система. 

16.Храносмилателна система- хранене и хранослилане в устната кухина, стомаха и червата. 

17.Хигиена и здравни познания за храносмилателната система. 

18. Отделителна система- устройство и функции. 

19.Дихателни органи и дишане. 

20.Хигиена и здравни познания на дихателната система. 

21.Полова система- устройство на мъжка и женска полова система. 

22.Оплождане и развитие на зародиша. Следзародишно развитие. 

23.Нервна система- соматична и вегетативна нервна система. 

24.Видове сетивни системи. 

25.Ендокринна система- видове жлези с вътрешна секреция. 

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. 

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 

1.Биология и здравно образование – 8 клас ; издателство „Булвест 2000“ ; Автори : Владимир 

Овчаров, Огнян Димитров и др. 

2.Биология и здравно образование – 8 клас ; издателство „Просвета“; Автори: Василий Ишев, 

Мима Николова и др. 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 
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ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

I. Конспект 

1. Механично движение. Относителност на движението. Средна скорост. 

2. Равнопроменливо движение. Моментна скорост. Ускорение. 

3. Закони за скоростта и пътя при праволинейни равнопроменливи движения. 

4. Инерция. Първи принцип на механиката. Сили. Събиране на сили с еднакви и 

противоположни посоки. Сила на тежестта, тегло и реакция на опората. 

5. Инертност и маса. Втори принцип на механиката. 

6. Трети принцип на механиката. Сила на триене. Реактивно движение. 

7. Механична работа и мощност на сила. 

8. Механична енергия. Закон за запазване на механичната енергия. 

9. Равновесие на телата. Видове равновесия: устойчиво, неустойчиво, безразлично. 

Равновесие на тяло върху опора. 

10. Прости механизми: лост, макари, наклонена равнина. Условия за равновесие. Златно 

правила на механиката. 

11. Общи свойства на течности и газове. Закон на Паскал. Хидравлични машини. 

12. Хидростатично налягане. Скачени съдове. Приложение на скачените съдове. 

13. Закон на Архимед. Плаване на телата.Условия за плаване на телата. 

14. Топлинно движение. Вътрешна енергия. 

15. Термодинамични параметри. Температура и термометри. 

16. Топлообмен. Количество топлина. Специфичен топлинен капацитет. 

17. Закон за запазване на енергия при топлинни процеси. Първи принцип на 

термодинамиката. 

18. Идеален газ. Уравнение на състоянието на идеален газ. Работа на идеален газ при 

изменение на обема му. 

19. Изотермен процес. Закон по Бойл-Мариот. 

20. Изохорен процес. Закон на Шарл. 

21. Изобарен процес. Закон на Гей-Люсак. 

22. Изпарения, кипене и втечняване. 

23. Топене и втвърдяване. 

24. Топлинни машини. Коефициент на полезно действие. Топлинни машини и околната 

среда. 

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 – осем задачи;  

- задачи със свободен отговор – две 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 8 клас – ЗП (М.Максимов, Булвест 2000) 
 

 

 

 

 

 

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


С Р Е ДН О  О БЩ ОО Б Р АЗ О В АТ Е ЛН О  УЧ И ЛИ Щ Е  “Х р и с т о  Бо т е в ”  
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

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

ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1.Метали 

1.1.Втора А група- прости вещества. 

1.2. Калциев оксид. Калциев дихидроксид. 

1.3. Алуминий. Съединения на алуминия. 

2. Неметали.  

2.1. Шеста А група- прости вещества. 

2.2. Оксиди на сярата. 

2.3. Сярна киселина. 

3. Химични процеси в разтвори. 

3.1.Водни разтвори на киселини и основи. 

3.2. Активност на металите. 

3.3. Ред на относителна активност на металите. 

4. Класове неорганични вещества 

4.1. Метали и съединенията им. 

4.2. Неметали и съединенията им. 

5. Величини и зависимости. 

5.1.Количество вещество и молна маса. 

5.2. Количество вещество и молен обем. 

5.3. Молни отношения. 

5.4. Масова част. 

 II. Формат на изпита  

    Изпитът включва 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 – 10 задачи;  

- задачи със свободен отговор – 1 задача. 

III.Критерии 

1.Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 3 точки. 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.Задачата със свободен отговор се оценява с 12 точки. 

IV. Оценяване на изпита 

    Максимален брой точки за целия тест е 42. 

до 14 точки – Слаб (2,00)  ;  

от 15 до 21 точки  - Среден (3,00); 

от 22 до 28 точки – Добър (4,00) ;  

от 29 до 36 точки – Много добър (5,00); 

от 37 до 42 точки – Отличен (6,00). 

IV. Времетраене  

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

VI. Учебник 

1.Химия и опазване на околната среда – 8 клас – задължителна подготовка –.Издателство – 

Педагог 6  

МУЗИКА 

1. Основни изразни средства на музиката. 

2. Нови медии, нови практики,  нови технологии. 

3. Глобализация и нови музикални практики. 

4. Есенно-зимни празници и обичаи. 

5. Импровизационни и свободни форми в съвременната музика. 

6. Еволюцията в културното развитие и музикално –  историческата последователност. 

7. Епохата на барока. 

8. Виенска класическа школа 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

9. Европейската музикална култура през ХІХ век.Романтизъм. 

10. Европейската музикална култура през ХХ  

11. ХХ век българска музика Константин Илиев. 

12. Влияния и зависимост между европейската музика и музиката в други региони на света. 

13. Африка и Европа-музикална прегръдка. 

14. Пролетно –летни обичаи и празници. 

15. Еволюцията в културното развитие и музикално – историческата последователност 

 

Критерии за оценка: -заучен текст, правилно интониране, изчистена мелодичност, усет за 

метроритмичност, артистичност на изпълнението –  

Средната аритметична оценка от сбора на теоретичен и практичен изпит се пише за обща 

годишна. Литература: Учебник Музика за 8.  кл.издателство „Анубис” Галина 

Стоянова,Валентина Манолова 

Учебник Музика за 8.  кл. издателство „Просвета“ - Пенка Минчева 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

1. Изкуството на Стария свят,Античността,Средновековието и Ренесанса. 

2. Пространствени положения на човешката фигура. 

3. Цветознание- спектрални цветове. 

4. Медийни форми-телевизия 

5. Българско изкуство/галерия/. 

6. Цветознание - ахроматични и хроматични цветове. 

7. Изкуството на Новото време(17-19в.) - барок,класицизъм, реализъм и романтизъм. 

8. Изкуството на Новото време-импресионизъм и постимпресионизъм. 

9. Модерно и съвременно изкуство - фовизъм, експресионизъм, кубизъм и футуризъм. 

10.Модерно и съвременно изкуство- абстракционизъм, дадаизъм и сюрреализъм. 

11.Цветознание  -цветен оттенък. 

12.Модерно и съвременно изкуство- попарт, опарт, кинетично изкуство, хепънинг и пърформанс 

13.Ново българско изкуство(1878-1940). 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Стопанство-същност. 

2. Субекти на стопанството. 

3. Характеристики на бизнес средата. 

4. Стартиране и развитие на бизнеса. 

5. Предприятието-същност,функции и видове. 

6. Хората- най-ценният капитал/структура и персонал/ 

7. Производство-същност и фактори. 

8. Производствен процес. 

9. Технологичен процес-същност и видове. 

10. Технология-принципи и методи. 

11. Развитие на технологиите. 

12. Технологична документация. 

13. Организация и структура на технологичния процес.  
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 8. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ – 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

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 8,8 – 9,2 154 - 164 45 - 55 77 - 82 

2 8,6 – 9,1 165 - 171 56 - 60 74 - 76 

3 8,4 – 8,5 172 - 178 61 - 67 70 - 73 

4 8,0 – 8,3 179 - 82 68 - 76 66 - 69 

5 Под  8 Над 182 Над 76 Под 66 

МОМЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна  топка 3 кг 

Бягане 600 

м 

1 8,2 – 8,6 171 - 183 471 - 542 152 - 161 

2 7,9 – 8,1 184 - 192 543 - 590 146 - 151 

3 7,6 - 8,0 193 - 201 591 - 638 139 - 145 

4 7,2 – 7,5 202 - 214 639 - 710 130 – 138  

5 Под 7,2 Над 214 Над 710 Под 130 

 

 

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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