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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

1. Текстът и социокултурният контекст. Зависимост на текста от речевата сфера на общуване и 

комуникативната ситуация (тема, предмет, ключови думи, номинативна верига, смислово ядро 

в текста; стил на текста; социокултурни сфери на общуване) 

2. Текстът в публичното общуване. Особености на публичното изказване. 

3. Аргументативни текстове – особености на интерпретативното съчинение и есето. 

4. Езикови норми 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Митологична и фолклорна словесност – жанрове. Старогръцка митология – основни 

митологични цикли 

2. „Илиада” – сюжет и композиция , принципи на изображение, изображения на хора и богове 

3. Особености на старогръцката драма и театър.  Развитие на драматургичното действие на 

„Едип цар” от Софокъл. 

4. Сюжет, герои и конфликти в „Антигона”  

5. Основни старозаветни библейски сюжети. История на Йосиф. История на Моисей 

6.  Сюжет на Новия завет. Евангелие от Йоан. Евангелие от Матея 

7. Пространно житие на Кирил – теми и образи. 

8. Старобългарска поезия – теми и идеи в „Проглас към евангелието” и „Азбучна молитва” 

9. „За буквите” от Черноризец Храбър – жанр и композиция 

10. Проблемите на обществото в „Беседа против богомилите” 

11. Апокрифи.Проблеми и образи в  апокрифа „Ходене на Богородица по мъките” 

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 
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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 

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 1 
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уместност 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  
1. Български език за 9. клас- задължителна подготовка – К. Димчев, Ина Комарска Ангел 

Петров, изд. Булвест-2000 

2.Литература за 9. клас – задължителна подготовка- Виолета Герджикова, А. Ангушева, М. 

Димитрова; 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 

Изпитни теми 

Grammar  

1. Present tenses/ Present Simple, Present Continuous,  

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

3. Comparative and superlative forms  

4. Sentence Transformations 

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

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 

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 . 

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

Оформяне на оценка по чужд език. 
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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 “Upstream” A2+ 

2. Workbook  “Upstream” A2+ 

 

РУСКИ ЕЗИК – втори чужд език за I година 

Изпитни теми 

1.Моя семья 

2.Настоящее  время  глагола 

3.Клуб  „Экстрим” 

4.Мечта 

5.Предложный  падеж 

6.Дом  нашей  мечты 

7.Интерьер в нашем доме 

8.Родительный  падеж 

9.По одежде  встречают  по уму провожают 

10.Одет во что? Ходить  в чем ? 

11.Аттракцион 

12.Винительный  падеж 

13.Что делать ,если стало  скучно ? 

14.Творительный  падеж 

15.Тост 

16.Что кому дарить ? 

17.Приезжайте  в  Болгарию ! 

18.Сравнительная и превосходная  степень  прилагательных  

Формат на изпита: Две части - писмен и устен                           

Критерии за оценка на писмения изпит: 

Писменият изпит се състои от следните компоненти: 

 Лексика и развитие на речта. (Тематический словарь и развитие речи.)  

 Четене с разбиране.(Чтение и понимание.)  

 Граматика. (Грамматика – типы предложений.)  

Ученикът  трябва да развие умения за четене, говорене и писане на руски език. Необходимо е 

да овладее основните тематични лексикални единици и да прилага граматичните норми на 

руския език.  

Критерии за оценка на устния изпит 

Ученикът трябва да притежава умения за четене на текст с разбиране, да отговаря на въпроси 

към него  и да съставя устни изказвания, съобразно поставената задача, като влиза в диалог на 

руски език. 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Квадратен корен. Действия с ирационални числа.  

2. Квадратен тричлен. Непълно квадратно уравнение.  

3. Квадратно уравнение. Формули за корените на квадратното уравнение.  

4. Разлагане на квадратния тричлен на множители.  

5. Формули на Виет. Приложение.  

6. Биквадратни уравнения.  

7. Дробни рационални уравнения, свеждащи се до линейни, квадратни, биквадратни 

уравнения.  
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8. Системи уранения от втора степен с две неизвестни – решаване чрез събиране, 

заместване, полагане.  

9. Ирационален израз. Допустими стойности. Рационализиране на знаменател. 

Тъждествени преобразования.  

10. Ирационални уравнения.  

11. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес.  

12. Свойства на ъглополовящата в триъгълник.  

13. Подобни триъгълници. Признаци за подобност на два триъгълника.  

14. Правоъгълен триъгълник. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 

Питагорова теорема.  

15. Решаване на правоъгълен триъгълник, равностранен триъгълник и равнобедрен трапец.  

16. Тригонометрични функции на остър ъгъл.  

17. Зависимости между тригонометричните функции синус и косинус. 

Литература:  

Математика за 9 клас, изд. Архимед, Г.  Паскалев, З. Паскалева 

 

 

 
 

ИНФОРМАТИКА – ЗП 

 

1. Информация - кодиране, измерване, обработка.   

2. Бройни системи - видове, преход от десетична в двоична бройна система и 

обратно    

3. Двоична бройна система - аритметични действия     

4. Алгоритми - видове, свойства, описание       

5. Блок-схеми - елементи, примерно описание на основните видове алгоритми 

6. Езикът за програмиране С++ - понятия, типове данни, синтаксис и семантика на 

езика.  

7. Разработване на програми реализиращи линейни алгоритми. 
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В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

8. Условен оператор. 

9. Оператори за цикъл. 

10.  Разчитане на кратки програми. Създаване и изпълнение на кратки програми. 

11.  Масиви  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информатика за 9 клас - Първа част и Информатика С++ за 9 клас - Втора част 

Автори: Лилия Иванова, Виолета Вазова, Бистра Танева, Иван Стоянов 

Издателство: Коала прес 

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: 

 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. 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 

 

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

върху писмената и практическата част.   
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Модул "Информационни технологии и компютърни системи" 

1. Компютърни и операционни системи 

2. Използване на съвременни периферни устройства при изработване на проекти 

3. Супер компютри. Grid и Cloud технологии 

4. Мобилни комуникации и операционни системи за мобилни телефони 

5. Мобилни комуникации 

Модул "Текстообработка" 

1. Работна среда на Microsoft Word 2010. Ленти с менюта и инструменти 

2. Шаблони и теми за текстови документи 

3. Циркулярни документи 

4. Съставяне на сложни циркулярни документи 

5. Публикуване чрез Microsoft Office Publisher 

6. Създаване на рекламна брошура с използване на Microsoft Office Publisher 

Модул "Електронни таблици" 

1. Филтриране на данни в електронни таблици 

2. Валидиране на данни 

3. Обобщаващи (Pivot) таблици 

4. Условно сумиране на данни 

Модул "Компютърна графика" 

Раздел "Изчертаване на геометрични чертежи" 

1. Основни понятия на компютърната графика. Запознаване с програмата Dia 

2. План за евакуация – работа по проект 

3. Изработване на блок схема – работа по проект 

Раздел "Създаване на триизмерни обекти" 

1. Създаване и обработка на триизмерни графични обекти 

2. Създаване на триизмерeн обект „Дом в природата” – работа по проект 

Модул "Създаване на мултимедийни продукти" 

Раздел "Интернет страници" 

1. Създаване на интернет страници. Параграфи, изображения, таблици 

2. Елементи на интернет страници. Заглавия, списъци, специални символи 

3. Потребителски форми в интернет страници 

4. Използване на каскадни стилове в интернет страници. Работа по проект „Домашни 

любимци” 

5. Позициониране и търсене с Google maps 

6. Работа по проект „Моето място на картата“ 

Раздел "Работа със звук и видео" 

1. Създаване на видео документ 

2. Създаване на аудио документ 

3. Работа по проект „Европа” 

Модул "Интегриране на ИТ. Самостоятелна разработка на проекти" 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационни технологии за 9. клас – Задължителна подготовка - Учебното помагало е 

одобрено със заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието и науката. 

Автори: Кр. Манев и др.  

Издателство: Изкуства 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

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.   

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗП 

1.Промяната  

2.Завладяването на Рая 

3.Реформацията 

4. Разделена Европа 

5.Европеецът в един нов свят 

6.Държавата – това съм аз! 

7.Триумфът и залезът на полумесеца 

8.Северната империя 

9.Европа на контрастите 

10.Абсолютизмът 

11.Парламентът срещу краля 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

12.Създаване на САЩ 

13.Франция срещу абсолютизма 

14.От монархия към република 

15.Европа под звездата на Наполеон 

16.Европейските политически модели 

17.Време на икономически подем 

18.Европа в пламъците на революцията 

19.Източен въпрос 

20.Просвещението на Балканите 

21.Европеизация на Османската империя 

22.Пробуждането на българите 

23.Новото време на Балканите 

24.Нови граници в Централна Европа 

25.Последната война в САЩ 

26.Пътят към свободата 

27.Проблемите на великите сили 

28.Съюзи и раздори в голямата политика 

29.Уредба на Княжеството 

30.Икономическият напредък 

31.Обновлението в културата 

32.Войната на Балканите 

33.България след Освобождението 

34.Страховете и надеждите на Европа 

35.Световната война 

36.Катастрофата 

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 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 Учебник: История и цивилизация за 9 клас издателство „Анубис“ 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  - ЗП 

1.Природна география 

А/Земята –част от Вселената и Слънчевата система; 

Б/Строеж и развитие на Земята; 

В/Атмосфера; 

Г/Хидросфера; 

Д/Литосфера; 

Е/Педосфера; 

Ж/Биосфера; 

2.Социално-икономическа география 

А/Световен природноресурсен потенциал; 

Б/Видове природни ресурси; 

В/Суровинно-енергиен и екологичен проблем. 

Г/Политическа география .Геополитика и геостратегия; 

Д/Съвременна политическа карта на света; 

Е/Международни организации и международно сътрудничество; 

Ж/Население и селища 

а/брой ,гъстота и движение на населението; 

б/видове структури на населението; 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

в/възникване ,формиране и развитие на селищата; 

3.География на световното стопанство 

А/Световно и национално стопанство.Фактори за развитие и географско  разположение на 

стопанството; 

Б/Първичен сектор. География на земеделието и риболова; 

В/Вторичен сектор. География на промишлеността. 

а/енергетика; 

б/металургия и машиностроене; 

в/химическа промишленост; 

г/лека промишленост;текстилна и хранително-вкусова промишленост; 

Г/Третичен сектор.География на обслужващата сфера; 

4.Географски региони в света 

А/Географски региони в Европа; 

Б/Географски региони в Азия; 

В/Географски региони в Америка; 

Г/Географски региони в Африка; 

Д/Австрало-Тихоокеански регион 

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА IX КЛАС- ЗИП 

 

1.Актуални проблеми в развитието на съвременната география 

2.Проблемът за глобалните климатични промени 

3.Закономерности в териториалното проявление на природните рискове 

4.Екологичен мониторинг 

5.Основни типове възпроизводство на населението 

6.Миграции на населението 

7.Типология на селищата 

8.Съвременни урбанизационни процеси в света 

9.Електорална география/институции,партии,избори/ 

10.Развитие и специфика на световното стопанство 

11.Съвременни форми на международната икономическа интеграция 

12.Съвременни проблеми и тенденции в социално-икономическото развитие на страните в 

света 

13.География на регионите 

14.Регионални конфликти 

ІІ. 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 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Учебник по География и икономика 9клас/изд.”Булвест”2000 (Р.Пенин и др,) 

Учебник по География и икономика 9клас-профилирана подготовка; изд.”Булвест”2000 

(Р.Пенин и др,) 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА 
1.Съвременна психология-възникване,теории,школи 

2.Аз и моята сексуалност 

3.Социални групи 

4.Групови процеси 

5.Семейна среда и бъдещи родители 

6.Комуникации между хората 

7.Конфликти в междуличностните отношения 

8.Морално развитие на личността 

9.Различията между хората 

10.Зависимости-наркотици 

11.Познание чрез усещане и възприятие 

12.Познание чрез мислене и въображение 

13.Памет 

14.Логиката като наука и форми на мисленето 

15.Понятие-определение ,деление 

16.Съждение-просто,сложно 

17.Умозаключение 

18.Дедукция 

19.Индукция 

20.Аналогия 

21.Доказателство 

Изп.литература- учебник 9 клас психология и логика изд.Педагог 6-Галя Несторова 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП 

I.Теми: 

1. Среда на живот, екологични фактори и взаимодействие. 

2. Популация- видове , състав и структура. 

3. Численост и свойства на популациите. 

4. Биоценози- състав и структура. 

5. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. 

6. Екосистеми- структура и изменчивост. 

7. Биосфера- произход, структура и развитие. 

8. Химичен състав на клетката- неорганични вещества. 

9. Въглехидрати- монозахариди, олигозахариди и полизахариди. 

10. Белтъци- структура и свойства. 

11. Нуклеинови киселини- дизоксирибонуклеинови киселини. 

12. Репликация- биосинтез на ДНК. 

13. Транскрипция- биосинтез на РНК. 

14. Транслация-биосинтез на белтъци. 

15. Прокариотни клетки- устройство и функции. 

16. Обмяна на вещества между клетката и околната среда. 

17. Осигуряване на клетката с енергия- митохондрии. 

18. Разграждане на хранителните вещества. 

19. Биологично окисление и окислително фосфорилиране. 

20. Делене на клетката- митоза. 

21. Делене на клетката- мейоза. 

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. 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

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 – 9 клас; издателство „Булвест 2000“; Автори: 

 Огнян Димитров, Михаела Кожухарова и др. 

2. Биология и здравно образование – 9 клас; издателство „ Гея-Либрис“; Автори: 

Владимир Овчаров, Светла Евтимова и др 

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗИП  

 

I. Конспект: 

 

1. Организъм и среда 

2. Екологични фактори на средата 

3. Популация и Биоценоза 

4. Екосистеми – същност, видове. Изменчивост и развитие 

5. Поведение и адаптация 

6. Биоми 

7. Химичен състав на клетката 

8. Въглехидрати и Липиди 

9. Белтъци 

10. Ензими – действие и приложение 

11. Нуклеинови киселини /ДНК и РНК/ 

12. Структура на клетката 

13. Плазмена мембрана и цитоплазма 

14. Мембранни и немембранни органели – ендоплазмена мрежа, рибозоми, лизозоми, 

комплекс на Голджи 

15. Ядро и хромозоми 

16. Клетъчна подвижност. Клетъчна повърхност. Специфични клетъчни органели 

17. Възпроизвеждане на клетката 

18. Жизнен път на клетката и клетъчно диференциране 

19. Клетъчно делене. Митоза. Мейоза 

20. Генетични процеси 

21. Репликация на ДНК 

22. Преструктуриране и консервативност на ДНК 

23. Изменчивост на генетичния материал 

24. Транскрипция и следсинтетични промени на РНК 

25. Регулация на биосинтезата на ДНК и РНК 

26. Транслация – същност и регулация 

27. Метаболизъм 

28. Анаболитни процеси. Светлинна и тъмнинна фаза на фотосинтезата 

29. Катаболитни процеси 

30. Гликолиза. Цикъл на Кребс. Биологично окисление. Окислително фосфорилиране 

31. Стратегия на въглехидратния метаболизъм 

32. Настройване на метаболизма. Нарушения при метаболизма при човека 

33. Промени в метаболизма под действие на външни сигнали 

II. Формат: 

Тест, включващ информация по учебното съдържание. 

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 – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

IV. Времетраене: 

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

V. Учебници: 

 1. Биология и здравно образование – учебник за 9 клас, профилирана подготовка; 

издателство Гея-Либрис , авторски колектив – Владимир Овчаров и др. 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

  

I. Конспект 

1 .Електричен заряд. Закон на Кулон 

2. Електрично поле. Интензитет. 

3. Потенциал на електростатичното поле. Напрежение. 

4. Проводници в електростатично поле. 

5. Диалектрици в електричното поле. 

6. Електричен ток. Закон на Ом за част от веригата. 

7. Свързаване на резистори. Еквивалентно съпротивление. 

8. Работа и мощност на електрическия ток. Закон на Джаул-Ленц. 

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

10. Ток в метали. Свърхпроводимост 

11. Ток в собствени и примесени полупроводници. 

12. Ток в електролити. Закон на Фарадей за електролизата. 

13. Ток в газове. Несамостоятелен и самостоятелен разряд. 

14. Постоянни магнити. Взаимодействие между проводници, по които тече ток. 

Магнитно поле. 

15. Закон на Ампер. Магнитна индукция. 

16. Хармонично трептене.Пружинно махало. 

17. Математично махало. Връщаща сила. 

18. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения. 

19. Свободни и принудени трептения. Резонанс. 

20. Механични вълни. Видове. 

21. Хармонични вълни. Основни характеристики. 

22. Интерференция на вълните. 

23. Отражение на вълните. Бягащи и стоящи вълни. 

24. Звук. Разпространение в различни среди. 

25. Ултразвук и инфразвук. Сеизмични вълни. 

 

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. Препоръчителна литература 

Учебник по Физика и астрономия 9 клас – ЗП (М.Максимов, Булвест 2000) 
 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗП 

 

1. Обща и неорганична химия 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

1.1. Строеж на атома. 

1.2. Химична връзка. 

1.3. Обща характеристика на елементите от пета А група 

1.4.  Азот. Азотни оксиди. 

1.5.  Азотна киселина. 

1.6. Амоняк. 

1.7. Обща характеристика на елементите от четвърта  А група 

1.8.  Въглерод . Въглеродни оксиди. 

1.9. Въглеродна киселина. Карбонати. 

2. Органична химия 

2.1. Въглеводороди – хомоложни формули ,изомерия, свойства , получаване 

2.2. Хидроксилни производни на въглеводородите. 

2.3. Карбонилни производни на въглеводородите. 

2.4. Карбоксилни киселини. 

2.5. Мазнини. Сапуни. 

2.6. Въглехидрати. 

2.7. Азотсъдържащи производни на въглеводородите. 

2.8. Ароматни съединения- бензен, фенол, карбоксилни киселини. 

2.9. Полимери. 

 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 – 6 задачи. 

Критерии 
1.Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 2 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.Задачите със свободен отговор се оценяват с  22 точки. 

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). 

Времетраене  
    Изпитът е писмен, с продължителност три астрономически часа. 

Учебник 

1.Химия и опазване на околната среда – 9 клас – задължителна подготовка –.Издателство – 

Педагог 6  

 

МУЗИКА 

ПИСМЕН ИЗПИТ 

1. Фолклорът – един вълшебен синтез. 

2. Фолклорът и професионалните композитори. 

3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес. 

4. Музика и медии. 

5. Музика, стока и мода. 

6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители. 

7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. Представители. 

8. Детството на българската популярна музика . 

9. Българската популярна музика в по – ново време . 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

10. Българската музика и светът. 

11. Първите български композитори . Класиците . 

 ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ: 

- българска народна песен – сватбена, лазарска или коледарска; 

- българска популярна песен; 

- песен на чужд език. 

Литература : 

Учебник по музика за девети клас– Стефанка Георгиева и др., Просвета  

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

ПИСМЕН ИЗПИТ  

1. Барокът-епоха в европейското изкуство 

2. Барокът-изкуство на синтеза 

3. ”Златният век” на европейската живопис.Италианска и испанска школа 

4. ”Златният век” на европейската живопис.Фламанска и Холанска школа 

5. Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век.Рококо 

6. Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа 

7. Европейското изкуство през втората половина на 19-ти век 

8. Европейското изкуство от импресионизма до кубизма 

9. Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век 

10. Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти век 

11. Българския художествен живот през 30-те и 40-те години на 20-ти век 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

1. Познава световното изкуство на 17- 20 век и българското изобразително изкуство 

    от края на 19 век  и първата половина на 20 век; 

2. Познава стиловото многообразие на изобразителното изкуство; 

3. Знае имената на европейските и български художници, както и техните   

    произведения  на изобразителното изкуства; 

4. Познава историческите епохи и развитието на изобразителното изкуство и             

    архитектурата през отделните исторически епохи; 

5. Има знания и умения в различни области на художествено- естетическата дейност: 

    изобразителна, приложно- декоративна, дизайн, синтетична;  

6. Разграничава и изпълнява визуални образи в реални и въображаеми ситуации; 

7. Може да представя замисъла си във вид на скица и ескизи по въображение. 

 

 

 

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 – 9,2 156 - 166 47 - 56 77 - 78 

2 8,6 – 8,7 167 - 174 57 - 63 74 - 76 

3 8,3 – 8,5 175 - 182 64 - 70 70 - 73 

4 8,0 – 8,2 183 - 193 71 - 80 65 - 69 

5 Под 8, 0 Над 193 Над 80 Под 65 

МОМЧЕТА 
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 9. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 3 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна  топка 3 кг 

Бягане 600 м 

1 7,8 – 8,4 185 - 198 566 - 640 148 - 156 

2 7,5 – 7,7 199 - 208 641 - 690 142 - 147 

3 7,2 – 7,4 209 - 218 691 - 740 136 - 141 

4 6,9 – 7,1 219 - 232 741 - 815 127 - 135 

5 Под 6,9  Над 232 Над 815 Под 127 

 

 

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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