
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Български език 

1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса 

2. Езикът като система 

3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация 

на 

зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа 

4. Създаване на аргументативни текстове 

Литература 

1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, 

„Цветарка”, 

„Зимни вечери”/ 

2. Гео Милев. Поемата „Септември”. 

3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, 

„Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/ 

4. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, 

„Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/ 

5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът 

„Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът 

„Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, 

„Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/ 

6. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”, „Писмо”/ „Ти 

помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, 

„Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” / 

7. Димитър Димов – романът „Тютюн”. 

8. Димитър Талев – „Железният светилник”. 

Литература: Български език,ЗП ,Т.Ангелова и к-в, 2001-14, „Просвета-София”АД, 

ЛитератураЗП, В.Стефанов,Ал.Панов, 2001-14, ИК”Анубис”00Д 

 

 

 

Изготвил: Аделина Вучкова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните 

знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за 

хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на 

културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира 

се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се 

темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно 

се построява 

аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и 

стилови норми на книжовния български език. 

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице 

социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, 

допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото 

оформяне на съчинението. 

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига 

изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, 

правописни и стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при 

формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и 

стилови норми на книжовния български език. 

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната 

епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, 

ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има 

ниска езикова култура. 

 

Изготвил: Аделина Вучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

Български език 

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

комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/ 

2. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби на 

езика. 

Кохезия и кохерентност 

3 Дискурсен анализ на текст 

4 Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане 

на различни дискурсни техники 

Литература 

1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у 

Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата” 

2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел” 

3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится” 

4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър” 

5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади” 

6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро” 

7. Атанас Далчев. „Фрагменти” 

8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по 

избор/ 

9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият 

ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят” 

10. Георги Караславов. Романът „Снаха” 

11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия 

светоглед 

12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души” 

13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам” 

14. Съвременна българска поезия – автор по избор 

15. Съвременна българска проза – автор по избор 

16. Съвременна българска драма – автор по избор 

Литература: Български език,ЗП ,Т.Ангелова и к-в, 2001-14, „Просвета-София”АД, 

ЛитератураЗП, В.Стефанов,Ал.Панов, 2001-14, ИК”Анубис”00Д 

Изготвил: Аделина Вучкова 
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СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните 

знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за 

хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на 

културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира 

се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се 

темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно 

се построява 

аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и 

стилови норми на книжовния български език. 

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице 

социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, 

допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото 

оформяне на съчинението. 

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига 

изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, 

правописни и стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при 

формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и 

стилови норми на книжовния български език. 

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната 

епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, 

ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има 

ниска езикова култура. 

 

Изготвил: Аделина Вучкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

   1. (Unit 1) Communication 

Past simple vs. Present Perfect Simple Body language 

   2. (Unit 2) A true friend 

Past Simple vs. Past Continuous Friends and enemies 

   3. (Unit 3) A working life 

Present Perfect Simple vs. Continuous Jobs and work 

   4. (Unit 4) Live forever 

Future predictions Time conjunctions: if, unless, when 

   5.  (Unit 5) Reality TV 

Make, let, be allowed to. Television 

   6. (Unit 6) Survival 

Present Passive and Past Passive. Make and do 

   7. (Unit 7) Good and Evil 

Gerunds and infinitives. Noun suffixes 

 

Литература: Английски език, литература, Ирина Васева и к-.в, 2002-14, „Летера”ЕООД 

 

Изготвил: Цветелина Пламенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на 

сериозни грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб: Невъзможност за изразяване на англ. език, неспазване на граматичните правила. 

 

Изготвил: Цветелина Пламенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

НЕМСКИ ЕЗИК – ЗП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Idole und Vorbilder 

      2. Temporalsatze 

3. Computer und / oder Buch 

4. In der Grobstadt und auf dem Lande 

5. Kinder und Jugendliche 

6. Plubquamperfekt 

7. Wanderung als Freizeitaktivitat 

8. Umwelt 

9. Relativsatz 

10. Erinnerungen an die Schulzeit 

 

 

 

Литература: Немски език„Deutsch ist IN”, Л.Мавродиева и к-в, 2001-14, 

„Летера”ЕООД                                     

Изготвил: Бойка Александрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО НЕМСКИ ЕЗИК - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на 

сериозни грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб: Невъзможност за изразяване на немски  език, неспазване на граматичните 

правила. 

 

Изготвил: Бойка Александрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

РУСКИ ЕЗИК – ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Именительный падеж – основаные случаи употребления 

2. Как узнать когда что-то произошло / число, месяц, год, век / 

3. Сколько лиц у Москвы – история и развитие города Москвы 

4. Родительный падеж – основные случаи употребления 

5. Административное деление, представительная, исполнительная и судебная власти 

Москвы 

6. Дательный падеж – основные случаи употребления 

7. Достопримечательности города Москвы 

8. Винительный падеж - основные случаи употребления 

9. Московский Кремль – Москва не сразу строилась 

10. Творительный падеж - основные случаи употребления 

11. Народ и власть – социологическая картина после выборов 

12. Предложны падеж - основные случаи употребления 

13. Любовь – это серьезно – разговор о любви 

14. Знаки зодиака – как подружиться с помощью звезд? 

15. Как написать заявление, анкету, автобиографию? 

16. Ведем переговоры на русском языке. 

Литература: Руски език „ Контакт. Наш адресWWW., Корчагина и к-в, 2002-2014, 

„Просвета $София” АД 

 

Изготвил: Виолета Назърска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО РУСКИ ЕЗИК - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на 

сериозни 

грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб: Невъзможност за изразяване на руски език, неспазване на граматичните правила. 

 

Изготвил: Виолета Назърска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – ЗП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

№ Тема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Les noms-le genre,les articles. 

Les adjectifs. 

Les temps,Situer une action dans le temps. 

Parler du passé. 

Imparfait. 

Expression de la possession  

Gérer son argent 

Régles et droits  

Parler de la vie professionnelle  

Emploi du participe présent et du gérondif 

Plus-que –parfait 

Paris 

La vie du quartier 

Les sports  

Parler de musique  

Deux temps du récit ecrit passé simple passé anterieur /j`eus parle / 

Expression du futur/futur anterieur-j`aurai fini,je serai parti 

Subjonctif passé /que j`aie fini que je sois parti 

Parler de nourriture 

Le conditionnel passé /j`aurais parle ,je serais venue/ 

Exprimer ses goûts et ses preferences  

Les curiosités de notre pays  

Les curiosités de notre ville 

 

 

Литература: Френски език Panorama2,ЗП,ПП, Ж.Жирарде и к-в, 2001-14, 

ИК”Колибри”ООД 

Изготвил: Валентина Лазарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – ЗП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Отличен : правилна употреба на лексиката и граматическите форми. Липса на 

сериозни грешки в съчинението 

Много добър : Наличие на малки пропуски в лексиката и граматиката 

Добър: Недостатъчни изразни средства по темите. Граматични неточности. 

Среден: Сериозни липси на изразни средства. Груби граматични грешки. 

Слаб: Невъзможност за изразяване на френски език, неспазване на граматичните 

правила. 

 

Изготвил: Валентина Лазарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОСПЕКТ 

ПО МАТЕМАТИКА – ЗП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

№ Тема 

 I.Стереометрия 

1 Аксиоми на геометрията 

2 Определяне на равнина в пространството 

3 Успоредни прави 

4 Перпендикулярност на права и равнина 

5 Разстояние от точка до права и равнина 

6 Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена 

7 Права успоредна на равнина 

8 Успоредни равнини 

9 Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини 

 II. Многостени 

10 Призма. Паралелепипед.Определения и свойства 

11 Повърхнина и обем на призма 

12 Пирамида. Повърхнина 

13 Обем на пирамида 

14 Пресечена пирамида. Свойства на успоредните сечения 

15 Повърхнина и обем на пирамида 

 III. Ротационни тела 

16 Прав кръгов цилиндър 

17 Повърхнина и обем на цилиндър 

18 Прав кръгов конус 

19 Повърхнина и обем на конус 

20 Пресечен конус 

21 Повърхнина и обем 

22 Сфера 

23 Кълбо 

 IV.Числа 

24 Теоретично развитие на понятието число 

25 Степени. Свойства и действия 

26 Логаритмуване на произведение, частно и степен.  

27 Антилогаритмуване 

 V. Уравнения и неравенства 

28 Линейни параметрични и модулни уравнения 

29 Квадратни уравнения. Приложение на формулитена Виет 

30 Квадратни неравенства. Методи за решаване 

31 Дробни уравнения и неравенства 

 VI.Функции 

32 Връзка между линейна функция и линейно уравнение, неравенство и СЛУ 

33 Връзка между квадратна функция и квадратно уравнение и  неравенство  

 

34 Графики на тригонометричните функции и връзка със свойствата им 

Литература: Математика , ЗП, Г.Паскалев,Здр.Паскалева, 2001-14, Архимед2”ЕООД 

Изготвил: Галина Борисова 



 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО МАТЕМАТИКА - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ 

брой точки: 

За оценка: Среден – 4 точки; 

Добър – 8 точки; 

Много добър – 12 точки; 

Отличен – 16 точки. 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 

 

 

Изготвил: Галина Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОСПЕКТ 

ПО МАТЕМАТИКА – ЗИП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

№ Тема 

 I.Редици и функции 

1 Граница на безкрайна числова редица 

2 Теореми за граници на числови редици 

3 Безкрайно малки и големи числови редици 

4 Сума на безкрайно малка геометрична прогресия 

5 Глобални и локални свойства на функции 

6 Граница на функция. Непрекъснатост 

7 Теореми за граници на функция 

8 Лява и дясна граница на функция 

9 Граници на тригонометрични функции 

10 Производна на функция. Механичен и геометричен смисъл 

11 Теореми за производни на функция 

12 Производни на сложна функция 

14 Растене и намаляване на функции 

15 Екстремуми на функция 

16 Изследване на някои видове цели функции-квадратна,биквадратна,от трета 

степен 

 II.Уравнения и неравенства 

17 Показателна функция 

18 Логаритъм. Свойства. Сравняване 

19 Теореми за логаритмуване 

20 Логаритмична функция 

21 Показателни уравнения 

22 Логаритмични уравнения 

23 Показателни неравенства 

24 Логаритмични неравенства 

 III.Стереометрия 

25 Комбинации от ротационни тела 

26 Вписани и описани тела 

 IV.Комплексни числа 

27 Представяне на комплексни числа чрез вектори 

28 Алгебричен вид на комплексно число 

29 Тригонометричен вид на комплексно число 

Литература: Математика , ЗП, Г.Паскалев,Здр.Паскалева, 2001-14, Архимед2”ЕООД 

Изготвил: Галина Борисова 

 

 

 



 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО МАТЕМАТИКА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ 

брой точки: 

За оценка: Среден – 4 точки; 

Добър – 8 точки; 

Много добър – 12 точки; 

Отличен – 16 точки. 

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки. 

 

 

Изготвил: Галина Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

 

К О Н С П Е К Т   

ПО ИНФОРМАТИКА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

№ Т е м а   

HTML –  език за маркиране на хипертекст  

1. 5

. 
Въведение в HTML 

2. 6

. 
Среда за писане на код.  Структура на  HTML документ. 

3. 8

. 
Основни тагове. Заглавие на  HTML документ. 

4. 9

. 
Метатагове. Коментар. 

5.  Атрибути на тага <BODY>. 

6.  Тагът <FONT>. 

7.  Форматиране на текст. 

8.  Цветове. Цветове с названия. 

9.  Заглавия, разположение и подравняване на текст в  HTML документ. 

10.  Хоризонтални и вертикални линии. Хипервръзки. 

11.  Таблици в  HTML документ. 

12.  Списъци в  HTML документ. 

13.  Формуляри в  HTML документ. 

14.  Изображения в  HTML документ. 

15.  
Рамки (FRAMES) HTML документ. Изобразяване на няколко страници в една с 

фреймове. 

16.  Музика и видео в  HTML документ. 

17.  Връзки към  HTML ресурси. 

JavaScript – език за програмиране 

18.  Въведение в JavaScript 

19.  Особености на езика и синтактични подробности 

20.  Примитивни и съставни типове данни 

21.  Деклариране и инициализиране на променливи - обхват 

22.  Взаимодействие с потребителя – методът alert() 



 

 

Изготвил: Димитрина Стаменова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Взаимодействие с потребителя – прозорец за запитване 

24.  Взаимодействие с потребителя – прозорец за потвърждение 

25.  Оператори - присвояване, приоритет и асоциативност. Аритметични оператори. 

26.  Оперотори автоинкремент и автодекремент. Оператор за конкатенация и 

оператори за сравнение. 

27.  Логически оператори. Условен оператор и побитови оператори. 

28.  Методи за преобразуване 

29.  Условни конструкции 

30.  Цикли 

31.  Функции – декларация и извикване на функции 

32.  Върнати стойности 

33.  Конструктор 

34.  Свойства на обекта 

35.  Методи на обекти.  Потребителски обекти 

36.  Създаване на обект с функция, дефинирана от потребителя. 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИНФОРМАТИКА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Комплекстност и пълнота на изложението: 

- дефинира понятията       до 10 точки 

- изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- не допуска правописни грешки      до 10 точки 

2. Точност на изложението: 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложение е изцяло 

подчинено на зададената тема.                до 15 точки 

 

3. Логичност и последователност: 

Изложението е логически структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира материята                до 10 точки 

 

Крайната оценкаот изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

от писмената и практическата работа. 

 

Изготвил: Димитрина Стаменова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

КОНСПЕКТ 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

№ Тема 

 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И КОНФИГУРАЦИИ 

1.  Нови тенденции в хардуера на компютърните системи 

2.  Хардуерни компоненти на съвременните компютърни и 

телекомуникационни системи. 

3.  Подбор на компютърни конфигурации. 

4.  Разработване на задание. 

 АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЛОКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ 

МРЕЖИ 

5.  Локални компютърни мрежи. 

6.  Конфигуриране на локална мрежа. 

7.  Конфигуриране на локална мрежа за работа с Интернет. 

8.  Защита на информацията в мрежова среда. 

 МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ОБЕКТИ 

9.  Същност на моделирането. 

10.  Изследване на модели. 

11.  Създаване на модели със средствата на ИТ. 

 КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ 

12.  Същност на контрола и управлението. 

13.  Средства на ИТ за контрол и управление на реални и 

моделирани обекти.. 

14.  Контрол и управление на КС според нуждите на потребителите. 

15.  Съставяне на потребителска инструкция. 

 РАБОТА С МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ 

16.  Същност на компютърната мултимедия. 

17.  Мултимедия, хипермедия и Интернет. 

18.  Мултимедийни файлови формати. 

19.  Работа с мултимедия. 

 ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА 

20.  Същност на предпечатната подготовка. 

21.  Създаване и редактиране на текст и графика в системи за 

предпечатна подготовка. 

22.  Форматиране на текст и графика 

23.  Отпечатване на документ от средата на система за предпечатна 

подготовка. 

 САМОСТОЯТЕЛНО УСВОЯВАНЕ НА НЕПОЗНАТ 

СОФТУЕР 

24.  Съвременен графичен потребителски интерфейс. 

25.  Системи за помощ и самообучение в съвременните софтуерни 

продукти. 

26.  Основни стъпки при усвояване на непознат софтуер. 

27.  Създаване и редактиране на документ в новата програма. 

28.  Обмен на документи с други приложения. 

 

Изготвил: Евелина Костова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
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САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

1.Комплекстност и пълнота на изложението: 

- дефинира понятията       до 10 точки 

- изяснява изцяло поставения въпрос     до 15 точки 

- не допуска правописни грешки      до 10 точки 

2. Точност на изложението: 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложение е изцяло 

подчинено на зададената тема.       

 До 15 точки 

 

3. Логичност и последователност: 

Изложението е логически структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира материята        

 до 10 точки 

 

Оценяване според броя точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 до 29 

Среден 3 от 30 до 40 

Добър 4 от 41 до 48 

Мн.добър 5 от 49 до 56 

Отличен 6 от 57 до 60 

Крайната оценкаот изпита се формира като средноаритметична от 

оценките, получени от писмената и практическата работа. 

 

Изготвил: Евелина Костова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Българската държава вконтекста на ранносредновековната държавност 

2. Държавността в средновековна България 

3. Везантинизмът в българската история 

4. Ролята на българското ханство в международния живот на ранното 

средновековие 

5. Приносите на княз Борис I и цар Симеон в българската история 

6. Владетелите на Втората българска история 

7. Място и роля на българската държава в Европа 

8. Българското общество XV – XVII век 

9. Българите в контактната зона между християнството и исляма 

10.  Българската освободителна кауза в лабиринта на Източния въпрос 

11.  Български възрожденци 

12.  Берлинския договор, България, Балканите 

13.  Българското общество в края на XIX и началото на XX век 

14.  Строители на съвременна България 

15.  Монархията в политическия живот 

16.  България през годините на тоталитаризма 

17.  България в съвременния свят 

18.  Местата на националната памет 

 

Литература: История и цивилизация, В.Гюзелев и к-в,2012-14, „Просвета София”АД 

 

 

Изготвил : Кристина Симеонова  
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САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Оценка 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. 

Оценка 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 събития 

анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 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, фактологични грешки. 

Оценка 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 фактологичнии правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични 

грешки.                                                                               

 

Изготвил : Кристина Симеонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

  

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Природногеографски области в България. Дунавска равнина. 

2. Старопланинска област, Рило- Родопска област. 

3. Население на България. 

                 4. Селища на България 

5. Стопанството на България днес. 

6. Първичен сектор на стопанството. 

7. Вторичен сектор. Тежка промишленост. Строителство. 

8. Лека и хранително-вкусова промишленост. 

9. Третичен сектор. 

10. Югозападен регион. 

11. Южен централен регион. 

12. Югоизточен регион. 

13. Североизточен регион. 

14. Северен централен регион. 

15. Северозападен регион. 

 

Литература: География  и икономика,ЗП, Р.Пенин и к-в, 2002-14, Булвест 

2000”ООД 

 

 

 

Изготвил: Ина Боянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП – XII КЛАС 

 

Оценка 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. 

Оценка 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 събития анализът не е направен 

задълбочено. 

Оценка Добър4.00 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, фактологични грешки. 

Оценка 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 фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Изготвил: Ина Боянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Природа и общество. Противоречията между тях. 

2. Глобализацията: тревоги и надежди. 

3. Дилемата- универсализация и глобализация. 

4. Политически отношения и политизиране на неполитическото в съвременния 

свът. 

5. Европейска идентичност и „границите” на Европа”. 

6. Култура и цивилизация в ситуацията на глобалност. 

7. Културно наследство: проблемът  за поколенията. 

8. Колективна памет и история. 

9. Култура и индивидуализация. 

10. Всекидневната култура. Признаване на „другия” стереотип. 

11. Опити за културно дефиниране на Европа. 

12. Европейски аспекти на българската културна идентичност. 

13. Личността в традиционните и в модерните институции. 

14. Публичният и частният свят на модерния човек. 

15. Социалните шансове на личността и неравенствата. 

16. Възникване на модерната държава като правова държава. 

17. Принципи на представителната демокрация: парламент и партии. 

18. Възникване на идеята за правата на човека. Статут на гражданина. 

19. Права на човека и граждански права. 

20. Правата на човека и държавните институции: защита правата на човека срещу 

ограничаването им от институциите. 

21. Граждански форми на отстояване на човешките права. 

22. Гражданство и идентификация. Индивидуални и колективни права: права на 

малцинствата. 

23. Нация и национална държава. Национална идентичност и групови 

идентификации. 

24. Национална държава и малцинства: държавни граници и човешки различия. 

25. Човешки различия и държавна политика на национална хомогенизация: 

социално конституиране на малцинствата. 

26. Национална държава и мултикултурно общество: политика на признаване и 

социална практика на възпроизводство на малцинствата. 

27. Малцинства и образователни институции: регламентирано равноправие и 

фактически ограничения. 

28. Малцинствата в България и политика на социална интеграция. 

29. Икономическа интеграция. 

30. Създаване на интеграционни политики. 

31. Единният пазар. 

32. Икономически и валутен съюз. 

33. Общи политики на Европейския съюз. 

Литература: Свят и личност,  ЗП, М.Грекова и к-в, 2008-14, „Просвета-София”АД

       

Изготвил: Кристина Симеонова 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Оценка 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. 

Оценка 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 събития анализът не е направен 

задълбочено. 

Оценка Добър4.00 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, фактологични грешки. 

Оценка 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 фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Изготвил: Кристина Симеонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

  

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Хипотези за произхода на живота 

2. Еволюция на праклетката 

3. Еволюция на растенията  

4. Еволюция на безгръбначните животни 

5. Еволюция на гръбначните животни  

6. Развитие на еволюционната идея 

7. Теория на Дарвин за еволюцията 

8. Изкуствен и естествен отборю 

9. Борба за съществуване 

10. Популацията-елементарна еволюционна единица 

11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния 

процес 

12. Същност и структурна организация на биологичния вид 

13. Видообразуване 

14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес 

15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични 

доказателства за макроеволюцията. 

16. Биологична и социална същност на човека  

17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите. 

18. Биоценоза.Биотични фактори. 

19. Състав и граници на биосферата.Биоми. 

20. Видове биоми. 

21. Биогенно химичен състав- кръговрат. 

22. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен 

цикъл и замърсяване на околната среда. 

23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води 

24. Антропогенно замърсяване на почвения слой 

25. Растителни ресурси и тяхното използване 

26. Животински ресурси и тяхното използване 

27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на 

биосферата. 

Литература: Биология ЗО, Г.Марков и к-в,2002-14, „Просвета-София”АД 

 

 

Изготвил: Зита Даскалова 

 

 

 

 

 



СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ  - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

  

 

 

Оценка 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. 

Оценка 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 събития анализът не е направен 

задълбочено. 

Оценка Добър4.00 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, фактологични грешки. 

Оценка 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 фактологичнии 

правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

 

Изготвил: Зита Даскалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗИП - XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Химични елементи. Свойства на метали и неметали 

2. Атомно ядро. Електронна обвивка 

3. Ковалентна и йонна химична връзка 

4. Строеж на атома и Периодична система 

5. Характеристика на химичните елементи от VА група. Прости вещества. Амоняк, 

амониеви соли, оксиди на азота, азотна киселина 

6. Характеристика на химичните елементи от IV А група. Прости вещества. 

Оксиди на въглерода, въглеродна киселина 

7. Структурна теория 

8. Въглеводороди : 

Алкани – получаване, строеж, изомерия и свойства 

Алкени - получаване, строеж, изомерия и свойства 

Алкини - получаване, строеж, изомерия и свойства 

9. Хидроксилни производни на въглеводородите. Етилов алкохол. Глицерол. 

10. Карбонилни производни на въглеводородите. Мравчен алдехид. Ацетон. 

11. Карбоксилни производни на въглеводородите. Оцетна киселина. 

12. Мазнини, сапуни и синтетични миещи вещества 

13. Въглехидрати – глюкоза, захароза, нишесте и целулоза 

14. Амини – мастни амини. Аминокиселини, белтъчни вещества. 

15. Ароматни съединения – бензен, фенол, ароматни киселини. 

16. Наркотични вещества 

17. Полимери. Пластмаса. Химични влакна. 

18. Химични процеси – скорост, топлинен ефект, химично равновесие. 

19. Разтвори – истински разтвори. Свойства на разтворите. Дисоциация на киселини 

и основи. Дисоциация на вода. 

20. Йонно-обменни реакции. Соли. Хидролиза на соли. Окислително-редукционни 

процеси. 

21. Метали от IV – VI период – мед, сребро, цинк, желязо. 

Литература: Химия и ООС, Г.Нейков и к-в, 2002-14, „Булвест 2000”ООД 

 

Изготвил : Маргарита Янева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗИП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Оценка 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. 

Оценка 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 събития 

анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър4.00 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, фактологични грешки. 

Оценка 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 фактологичнии правописни грешки. 

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични 

грешки.                                                                               

 

Изготвил : Маргарита Янева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. РАДОМИР 

 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗП– XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА 

 ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

1. ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу 

описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно 

критерийте за оценка. 

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с 

външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди 

на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки 

стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи 

и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на 

партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след 

изпълненито на третия наказателен времето се спира 

- старт 

- движение на играча с топка 

- движение на играча без топка 

- движение на топката 

- дрибъл с крачка за стрелба 

- играч 

- стойка 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу 

на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на 

упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с 

двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на 

височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява 

четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се 

изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки. 

2. КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

Момичета 18г. 

Тест - точки 

Бягане 50 м. 

Скок дължина от място 

Бягане 300м. 

Изправяне 8 И от тилен лег 

Момчета 18 г. 

Тест точки 

Бягане 50м. 

Скок дължина от място 

Бягане 600м. 

Хвърляне на плътна топка 3 кг. 

 

Изготвил: Румен Асенов 
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УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗП – XII КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Изпитът се провежда в две равнопоставени части: 

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в 

курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол ) 

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани 

по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се 

преобразуват в цифрови оценки. 

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, 

конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛ 

Общ брой точки - 20 точки. 

За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка; 

За пропуснат кош се отнемат по 1 точка 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО 

ВОЛЕЙБОЛ 

Общ брой точки - 20 точки. 

За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 

точки. 

 

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ: 

Момичета 18г. 

Тест - точки 

Бягане 50 м. 

Скок дължина от място 

Бягане 300м. 

Изправяне 8 И от тилен лег 

 

 Над 9,2 До 155 Над 83 До 45 

1 8,8 – 9,2 156 – 166 77 – 82 46 - 56 

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

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

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

5 Под 8,0 Над 193 Под 65 Над 80 

Момчета 18 г. 

Тест точки 

Бягане 50м. 

Скок дължина от място 

Бягане 600м. 

Хвърляне на плътна топка 3 кг. 

0 Над 8,4 До 184 Над 162 До 470 

1 7,8 – 8.4 – 185 – 198   152 – 161 471 - 542 

2 7,5 – 7,7 199 – 208 146 –151 543 – 590 



3 7,2 –7,4 209 - 218 139 –145 591 – 638 

4 6,9 –7,1 219 - 232 130 –138 639 – 710 

5 Под 6,9 Над 232 Под 130 Над 710 

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните 

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва: 

40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34 

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17 

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00 

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83 

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66 

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50 

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34 

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17 

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00 

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00 

30 т. - мн. добър 4,50 

 

 

Изготвил: Румен Асенов 

 


