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

 

                                                                                                 УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Български език 

1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване 

2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература 

3. Функции на научния текст и на художествения текст 

4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в 

художествените текстове 

5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба 

6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст 

7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи 

литературното и 

културното развитие 

8. Публично изказване по литературен проблем 

9. Публично изказване по научен проблем 

10. „Езикът” на тялото в реториката 

11. Извличане на съществена информация от текстове 

12. Езикови средства за изграждане на аргументативна верига 

13. Книжовни езикови норми 

14. Създаване на аргументативни текстове 

Литература 

1. Ренесанс 

2. Джовани Бокачо. „Декамерон” 

3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна 

система 

4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в 

образа на Хамлет (характеристика на образа) 

5. Класицизъм 

6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система 

(образът на Тартюф) 

7. Просвещение 

8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на 

Робинзон Крузо – силата на човешкия характер 

9. Романтизъм 

10. Пърси Биш Шели – живот и творчество 

11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо” 

12. Социален реализъм 

13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система 

14. Модернизъм 

15. Пол Верлен –живот и творчество 

16. Българско възраждане 

17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. 

Образът на народа. 

18. Петко Р. Славейков. „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с 



фолклорната традиция. 

19. Любен Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на 

старите и светът на младите 

1. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация” 

Литература: Български език 10 клас, ЗП  Т. Ангелова и к-в 2001-2014 „ Просвета- София” 

АД 

Литература 10, ЗП С. Хаджикосев, В. Панайотова 

2002-2014 ИК”Кръгозор” ООД 

 

Изготвил: Доротея Костадинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                           УТВЪРДИЛ 
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                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ЗП – X 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: Доротея Костадинова 
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                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

Български език 

1. Идеята за българския език през Възраждането 

2. Отношението на езика в развитието на европейската култура: поглед към 

езиковите употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, 

просвещенската, романтическата, реалистичната литература 

3. Българският език в индоевропейското езиково семейство 

4. Ролята на българския език и на българската книжовност през 

Средновековието на Балканите и в Източна Европа 

5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод 

6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни 

техники; знания и умения за произнасяне на тържествено слово 

7. Основни източници на информация за литературата и за езика/списания, 

сборници, речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически 

монографии, бази данни и инфирмация от електронни средства за 

информация, информация чрез азбучни и тематичти показалци/ 

8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни 

източници информация: умения на подчиняване на информацията на 

комуникативната задача и на темата на текста; водене на записки, конспект, 

картотека; умения за организация на информацията по тематичен принцип; 

умения за нормативно оформяне на текста 

9. Създаване на аргументативни текстове 

Литература 

1. Данте Алигиери. „Ад” 

2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета” 

3. Пиер Корней. „Сид” 

4. Йохан В. Гьоте. „Фауст” 

5. Александър Пушкин. Лирика 

6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари” 

7. Александър Блок. „Дванадесетте” 

8. Софроний Врачански. „Житие и страдание грешнаго Софрония” 

9. Добри Чинтулов. Лирика 

10. Дасил Друмев. „Иванко” 

Литература:Български език 10 клас, ЗП  Т. Ангелова и к-в 2001-2014 „ Просвета- София” 

АД 

Литература 10, ЗП С. Хаджикосев, В. Панайотова 

2002-2014 ИК”Кръгозор” ООД 

 

Изготвил: Доротея Костадинова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - ЗИП – X 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:Доротея Костадинова 
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КОНСПЕКТ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

1.Grammar in use-Relative pronouns 

2.Picking the perfect present 

3.Advertisement 

4.Culture clip- Queen Victoria 

5.Food 

6.You are What you Eat 

7.Key word transformation 

8.The Pros and Cons of eating out 

9.Literature corner 

10.Writing an assessment report 

11.Grammar in use- Conditionals 

12.About violent sport 

13.Writing a letter to editor 

14.Analyzing a model text 

15.The News 

16.Grammar in use- Future Perfect 

17.Robinson Crusoe 

18.Writing a formal transactional letter 

Литература: Английски език 10 кл, ЗП 1 ЧЕ Еnglish for you  

К. Рангелова, Мескил, 2009-2014 ИК „Анубис” ООД 

 

Изготвил: Бойка Александрова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗП – X 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: Бойка Александрова 
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КОНСПЕКТ 

РУСКИ  ЕЗИК - ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Вопросы и ответы при встрече. Слова при прощании. 

2. Как знакомятся в мире. Склонение личных местоимений. Формы повелительного 

наклонения. 

3. Немного о себе. Склонение глаголов в прошедшем и в настоящем времени. 

4. Семья. Сколько лет? Цифры до пяти и дальше- существительные после 

числительных. 

5. Портрет. Описание внешности человека – использование прилагательных. 

6. Характер человека. Полные прилагательные и краткие прилагательные имена. 

7. Мы говорим на разных языках. Национальности. 

8. Увлечения. Увлекаться, интересоваться, заниматься- чем? 

9. Который час? Определение времени суток. На сколько времени? Через сколько 

времени? 

10. Поговорим о погоде. Прогноз погоды. Когда? 

11. Времена года- зимой, весной, летом, осенью. Использование словосочетаний. 

12. Одежда. Мода. В магазине. Обувь. Цвета, ткани. Использование родительного и 

винительного падежа. 

13. Полная и краткая форма прилагательных. 

14. Праздники, поздравления. Праздники, которые отмечают в России. 

15. Немного о праздниках. Новый год, Масленица, Воскресение .  

16. В гостях. Быть- где? Ходить, ездить, приглашать- куда? Как приглашают, как 

отвечают на приглашение. 

17. В ресторане. Как заказать на стол? Русская кухня. 

18. В городе. Москва- история и достопримечательности города. 

19. Разговоры по телефону. 

20. Грамматика- существительные, прилагательные, местоимения, глаголы. 

Литература: Руски език, Е. Корчагина и колектив, 2002 – 2014, „Просвета-София” АД 

 

Изготвил:  Виолета Назърска  
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО РУСКИ ЕЗИК - ЗП – X 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  
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КОНСПЕКТ 

МАТЕМАТИКА – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Определение за функция и видове функции. 

2. Квадратна функция- графика и елементи на квадратната функция, графично 

решение на уравнения. 

3. Квадратни неравенства. 

4. Дробни неравенства. 

5. Неравенства от по-висока  от втора степен. 

6. Коренуване- обобщение на понятието корен. 

7. Преобразуване на рационални изрази. 

8. Степен с рационален и реален показател. 

9. Преобразуване на изрази със степени. 

10. Логаритъм- опредление и действия с логаритъм, логаритмични уравнения. 

11. Показателни уравнения. 

12. Основни тригонометрични тъждества на ъгли, различаващи се с кратно на 90 

градуса. 

13. Изменение на тригонометричните функции и преобразуване на тригонометрични 

изрази. 

14. Синусова теорема- скаларно произведение на два вектора, приложения. 

15. Косинусова теорема- решаване на триъгълник и намиране на елементите му. 

16. Намиране елементите на успоредник, трапец и произволен четириъгълник. 

17. Формули за лице на триъгълник, метод на лицата. 

18. Лице на четириъгълник и лице на правилен многоъгълник. 

19. Комбинаторика: Съединения. Основни правила и умножаване. 

20. Пермутации, вариации и комбинации. 

21. Класическа вероятност. 

 

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

 

           Изготвил: Валентина Симеонова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО МАТЕМАТИКА - ЗП – X 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: Валентина Симеонова 
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                                                                                                  УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

МАТЕМАТИКА – ЗИП– X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Определение за функция и видове функции. 

2. Квадратна функция- графика и елементи на квадратната функция, графично 

решение на уравнения. 

3. Квадратни неравенства. 

4. Дробни неравенства. 

5. Неравенства от по-висока  от втора степен. 

6. Коренуване- обобщение на понятието корен. 

7. Преобразуване на рационални изрази. 

8. Степен с рационален и реален показател. 

9. Преобразуване на изрази със степени. 

10. Логаритъм- опредление и действия с логаритъм, логаритмични уравнения. 

11. Показателни уравнения. 

12. Основни тригонометрични тъждества на ъгли, различаващи се с кратно на 90 

градуса. 

13. Изменение на тригонометричните функции и преобразуване на тригонометрични 

изрази. 

14. Синусова теорема- скаларно произведение на два вектора, приложения. 

15. Косинусова теорема- решаване на триъгълник и намиране на елементите му. 

16. Намиране елементите на успоредник, трапец и произволен четириъгълник. 

17. Формули за лице на триъгълник, метод на лицата. 

18. Лице на четириъгълник и лице на правилен многоъгълник. 

19. Комбинаторика: Съединения. Основни правила и умножаване. 

20. Пермутации, вариации и комбинации. 

21. Класическа вероятност. 

 

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

 

           Изготвил: Валентина Симеонова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО МАТЕМАТИКА - ЗИП – X 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: Валентина Симеонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

                                    УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

 

КОНСПЕКТ 

 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗП И ЗИП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

№ Тема 

 БАЗИ ДАННИ 

1.  Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното 

управление 

2.  Модели на данни. Видове 

3.  Релационни бази от данни. Системи за управление на БД 

4.  Начално запознаване със СУБД MS Access 2010   

5.  Етапи за разработка на БД 

6.  Създаване на таблици в БД 

7.  Създаване на форми в БД 

8.  Режими на работа в БД. Търсене и редактиране на данни  

9.  Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки 

10.  Справки в БД – създаване на отчети 

 ИНТЕРАКТИВНА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

11.  Компютърни презентаци в средата на Microsoft Power Point 2010 

12. Интерактивни презентации – действия към обект бутон 

13. Интерактивни презентации – действия към обект текст и графична 

форма 

14. Интерактивни презентации – действия към обекти художествен 

надпис и изображение 

15. Анимационни действия с обекти 

16. Мултимедийни обекти 

17. Представяне и отпечатване на презентацията 

 ЕЛЕКТРОННА ТЪРОВИЯ И ЕЛЕКТРОННИ 

РАЗПЛАЩАНИЯ 

18. Електронна търговия – основни сведения 

19. Области на приложение на електронната търговия 

20. Електронни разплащания. Електронни пари 

 

Литература: ИТ - учебно помагало – Коста Геров и к-в 2011 „Изкуства”  

 

Изготвил: Димитрина Стаменова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗП И ЗИП– X КЛАС 

 

 

 

 
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 
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КОНСПЕКТ 

 ИНФОРМАТИКА – ЗП /Биология/– 10 КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: Информатика 

Уч.помагало по информатика за 9-10кл. Информатика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Езикът С++ в примери, задачи и приложения, П.Азълов и  Фани Златарова, 2013, 

„Просвета-София”АД 

 

 

Изготвил: Димитрина Стаменова 

 

 

 

 

 

 

№  Тема  

 Цикли и масиви 

1.  Оператор for. 

2.  Оператори while и do…while. 

3.  Калкулатор за дроби. 

4.  Едномерен масив  

5.  Вложени цикли. Сортиране.  

6.  Двумерен масив  

 Низове 

7.  Типове char и sting. 

8.  Операции с низове. 

9.  Сравняване на низове. 

 Графика в C# 

10.  Въведение в графиката на C# 

11.  Геометрични фигури.  

12.  Правоъгълник, елипса и дъга от елипса. 

13.  Запълване на затворени фигури. 

14.  Проект: Компютърна графика.   

15.  Графика на математическа функция.  
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИНФОРМАТИКА - ЗП – X 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 
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КОНСПЕКТ 

 ИНФОРМАТИКА – ЗП ПП – 10 КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Изготвил: Димитрина Стаменова 

№  Тема  

 Множества 

1.  
Основни понятия в множествата. Операции с крайни 

множества 

2.  Наредени двойки. Декартово произведение 

 Релации 

3.  Основни свойства на релации над крайни множества 

4.  Крайни релации на еквивалентност и наредба 

 Функции 

5.  Понятие за функция. Взаимоеднозначна функция 

6.  
Свойства на булевите функции. Представяне на булева 

функция с ДНФ. 

 Бройни системи 

7.  
Представяне на естествените числа в позиционни бр. 

системи. 

8.  
Аритметични действия с естествени числа представени в 

произволна ПБС. 

9.  Превръщане на числа от една ПБС в друга. 

 Комбинаторика 

10.  Принципи на изброителната комбинаторика. 

11.  Основни комбинаторни конфигурации. 

12.  
Принципи и формули за намиране броя на елементите в 

крайно множество. 

 Графи 

13.  Основни понятия в теория на графите. 

14.  Видове графи. Операции с графи. 

15.  Дървета. Построяване на покриващи дървета. 

16.  Ойлерови и Хамилтонови графи. 

17.  
Минимално и максимално покриващо дърво. Търсене на 

пътища. 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИНФОРМАТИКА – ЗП ПП – X 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  

К О Н С П Е К Т   

ПО ИНФОРМАТИКА ЗИП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

№  Тема  

1.  Прости типове данни  

2.  Функции в С++. Функции, които връщат стойност. 

3.  Деклариране на функции. Програми състоящи се от няколко функции. 

4.  Функции, които не връщат стойност. 

5.  Оператор за избор if.  Оператор if-else. 

6.  Оператор switch. 

7.  Влагане на оператори за избор. 

8.  Цикли. Оператор while. 

9.  Оператор for. 

10.  Оператор do-while. 

11.  Вложени цикли. 

12.  Оператор break и continue. 

13.  Масиви. Основни сведения за масивите. 

14.  Едномерни масиви като параметри на функции. 

15.  Операции с масиви. 

16.  Двумерни масиви. 

17.  Масиви от тип char. 

18.  
Функции и модули. Област на идентификаторите. Локални, нелокални и 

глобални идентификатори. 

19.  Статични променливи. Променливи с няколко имена. 

20.  Функции с еднакви имена. 

21.  Структуриране на данните. Типът данни struct. 

22.  Типът данни vector. 

23.  Типът данни string. 

24.  Класове и обекти. Основни понятия. 

25.  Дефиниция на клас. 

26.  Конструктори на клас. Съставни обекти. 

 

Литература: Информатика 

Уч.помагало по информатика за9-10кл.Информатика - Езикът С++ в примери, задачи и 

приложения, П.Азълов и  Фани Златарова , 2013, „Просвета-София”АД 

Изготвил: Димитрина Стаменов 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИНФОРМАТИКА - ЗИП – X 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 
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КОНСПЕКТ 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗП- X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Версайската система- пясъчната основа на мира. 

2. „Световното правителство” търси път към помирението. 

3. Франция- континентална сила. 

4. Великобритания между двете световни войни. 

5. САЩ на сух режим и по нов път. 

6. От Русия  към СССР. 

7. България през реформи и преврати. 

8. Италия в черно. 

9. Германия” се събужда” с пречупен кръст. 

10. Коминтернът срещу социалдемокрацията. 

11. Балканските народи се сбогуват с демокрацията. 

12. Испания в гражданска война. 

13. Япония в завладяване на Източна Азия. 

14. Разбиването на Версайския ред. 

15. От европейска към световна война. 

16. „Българският ключ „ на Балканите. 

17. Антихитлеристката коалиция пречупва оста. 

18. Светът е малък- наука и техника навсякъде. 

19. Светът е малък- култура за  всички. 

20. Демокрацията, либерализмът и революцията. 

21. Тоталитаризмите. 

22. Авторитарните и военните диктатури. 

23. „Студената война”- преход към новото глобално противопоставяне. 

24. ООН- новият световен парламент. 

25. Деколонизацията. 

26. САЩ от американското могъщество до унижението в Техеран /1945-1980/. 

27. СССР между величието на трагедията и трагедията на „величията” / 1945-1985г/. 

28. Великобритания /1945-1979г/. 

29. Франция от Четвъртата към Петата република /1945-1981/ 

30. От „икономическото чудо” до обединена Германия /1945-1995г/. 

31. Италия- средиземноморският път към „ исторически компромис”. 

32. Испания и Португалия- иберийският път към исторически компромис. 

33. Турция и Гърция до средата на 90-те години на ХХ век. 

34. Източна Европа между сталинизма и несъстоялите се реформи. 

35. Балканските социалистически страни. 

36. България /1945-1989г/. 

37. Япония от разрухата до „икономическото чудо” /1945-1990г/ 

38. Китай от маоизъм към реформи /1945-1990г/ 

39. „Нежните революции” от 1989г и разпадането на Източния блок. 

40. Световните лидери на 80-те и 90-те години на ХХ век. 

41. Европейските политически и икономически стрпуктури. 



42. Перспективите пред променящата се Централна и Източна Европа. 

43. Наука, технологии и култура на съвременното общество. 

44. Предизвикателствата на новата епоха и бъдещето на човешката цивилизация.  

45. Към новото слединдустриално общество. 

Литература: История и цивилизация,ЗП и ПП 10 клас, Г. Марков и колектив, 2012-14, 

„Просвета-София”АД 

 

Изготвил : Вера Диманова  
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗП – X 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 : Вера Диманова  
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                                                                                                 УТВЪРДИЛ 
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КОНСПЕКТ 

ЕТИКА И ПРАВО – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 Изпитни теми 

І.І. Етика 

1. Що е етика? 

2. Свобода 

3. Съвест 

4. Достойнство 

5. Недобронамереност 

6. Уважение 

7. Приятелство 

8. Любов 

9. Семейство 

10. Идеали и смисъл 

І.ІІ. Право 

11. Идеята за правото 

12. Политика и право 

13. Човекът и неговите права 

14. Собственост 

15. Задължения 

16. Граждански общности 

17. Поява, същност и форма на държавата 

18. Конституция 

19. Избори 

20. Парламент 

21. Управление 

22. Съд 

23. Международен правов ред 

24. Войната и мирът 

Литература: Етика и право,ЗП, И.Колев и к-в, 2001/14, ИК”Анубис” ООД 

 

Изготвил: Кристина Симеонова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ЕТИКА И ПРАВО - ЗП – X 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 явления 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 и 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 фактологични, 

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 
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                                                                                                 УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Географско положение и граници на България. 

2. Геополитическо положение и съвременни граници на България. 

3. Съвременен релеф на България. 

4.Полезни изкопаеми. 

5.Климат на България. 

6.Води на България. 

7.Почви на България. 

8.Растителен и животински свят. 

9.Природни рискове. 

10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал. 

11.Дунавска равнина. 

12.Старопланинска природогеографска област. 

11.Краищенско-Средногорска област. 

12.Тракийско-Странджанска област. 

13.Рило-Родопска област. 

14.Черно море и българското черноморско крайбрежие. 

15.Етнокултурен облик на българския народ. 

16.Брой и разпределение на населението. 

17.Структура на населението. 

18.Селища в България. 

19.Население и селища. 

20.Държавно устройство и институции в България, административно – 

териториално деление на България. 

21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели. 

22.Стопанството на България днес. 

23.Земеделие. 

24.Енергетика. 

25.Металургия и машиностроене. 

26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, 

дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост. 

27.Лека промишленост. 

28.Хранително - вкусова промишленост . 

29.Транспорт и съобщения. 

30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли. 

31.Териториална структура на стопанството. 

Литература: География  и икономика, ЗП 9кл, Ст. Карастоянов и к-в, 2012-14, 

ИК”Анубис”ООД 

 

Изготвил: Ина Боянова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗП – X КЛАС 

 

 

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с 

необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

и стилови грешки. 

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

изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои 

фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития 

анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са 

правописни, фактологични или стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата 

последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. 

Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки. 

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

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови 

грешки. 

 

Изготвил: Ина Боянова 
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                                                                                                УТВЪРДИЛ 
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КОНСПЕКТ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗИП– X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. България. Полезни изкопаеми. 

2. Почви. 

3. Растителност и животински свят. 

4. Задбалкански котловини. 

5. Краище. 

6. Пирин и долината на река Места. 

7. Етнокултурен облик на българския народ. 

8. Структура на населението. 

9. Държавно устройство и институции. 

10.  Лека промишленост. 

11. Третичен сектор. Туризъм. Спорт и здравеопазване. 

12.  Териториална структура на стопанството. 

 

Литература: География  и икономика, ЗП 9кл, Ст. Карастоянов и к-в, 2012-14, 

ИК”Анубис”ООД 

 

Изготвил: Ина Боянова 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП – X КЛАС 

 

 

 

 

  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с 

необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически 

и стилови грешки. 

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

изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои 

фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития 

анализът не е направен задълбочено. 

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са 

правописни, фактологични или стилови грешки. 

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата 

последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. 

Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки. 

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

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови 

грешки. 

 

Изготвил: Ина Боянова 
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КОНСПЕКТ 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП- X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Монохибридно кръстосване. 

2. Гените- носители на наследствеността. Анализиращо кръстосване. 

3. Дихибридно кръстосване. 

4. Взаимодействие на алелите на един и същи ген. 

5. Взаимодействие  между алелите на различни гени. 

6. Модификационна изменчивост. 

7. Генотипна изменчивост. 

8. Наследствени болести при човека. 

9. Полови процеси- гаметогенеза.  

10. Индивидуално развитие на многоклетъчния организъм. 

11. Постембрионално развитие. 

12. Размножаване при човека. Стареене и смърт. 

13. Микроеволюционни процеси. 

14. Естествен отбор. 

15. Вид – определение и критерии. 

16. Съвременни схващания за механизмите на видообразуването. 

17. Макроеволюция. 

18. Основни насоки и пътища на еволюционния процес. 

19. Произход на живота- теорията на Опарин. 

20. Развитие на организмовия свят през различните геоложки времена. 

21. Палеонтологични доказателства за еволюцията. 

22. Сравнително-анатомични, физиологични доказателства за еволюцията. 

Литература: Биология ЗО  за 10кл, П.Попов и к-в, 2001-14, „Просвета-София”АД 

 

Изготвил : Зита Даскалова                                                 
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗП – X 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                                                 
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КОНСПЕКТ 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП- X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

1. Полихибридно кръстосване. Закони на Мендел. 

2. Рекомбинация. Кросинговър. Генетични карти . 

3. Унаследяване на пола. Полово свързана наследственост. 

4. Лечение на наследствените болести и предпазване от тях. 

5. Еволюция на заболяванията при човека. 

6. Мейоза и биологично значение на половите процеси. 

7. Еволюция на половите процеси. 

8. Предембрионално развитие при животните . 

9. Оплождане  при животните. 

10. Ембрионален период  на индивидуалното развитие на животните. 

11. Регенерация. Стареене и продължителност на живота.  

12. Индивидуално развитие на човека. 

13. Регулация на растежа и развитието при животните. 

14. Клетъчни основи на морфогенезата. 

15. Генетични основи на индивидуалното развитие. 

16. Вид и критерии за вид. 

17. Развитие на еволюционната теория. Основни събития. 

18. Генетични основи на еволюцията. Закон на Харди- Вайнберг. 

19. Фактори, изменящи чистотата на алелите и генотиповете. 

20. Естествен отбор в популациите. 

21. Раси и общество. 

22. Палеонтологични доказателства за еволюцията. 

23. Доказателства за еволюцията от сравнителната анатомия и физиологията. 

24. Доказателства за еволюцията от сравнителната анатомия. 

25. Развитие на живота на  Земята през минали геоложки времена. 

 

Литература: Биология ЗО  за 10кл, П.Попов и к-в, 2001-14, „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 – X 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 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - ЗП – X КЛАС  

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Разпространение на светлината 

2. Отражение и пречупване на светлината 

3. Отражение и пречупване на светлината 

4. Интерференция на светлината 

5. Дифракция на светлината 

6. Дисперсия на светлината 

7. Видове спектри 

8. Топлинни източници на светлина 

9. Лазерни източници на светлина 

10. Фотоефект 

11. Фотони 

12. Ренгенови лъчи 

13. Вълнови свойства на частиците 

14. Инфрачервени лъчи 

15. Ултравиолетови лъчи 

16. Рентгенови лъчи 

 

Литература: Физика и астро номия,10 кл, М.Максимов,Г.Христакудис, 2001-14 Булвест 

2000”ООД 

 

 

Изготвил: Антонина Стоянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                           УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - ЗП – X 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: Антонина Стоянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                                                             

                                                                                                  УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗИП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Термохимия. 

2.Скорост на химичните реакции. 

3.Катализа. 

4.Химично равновесие. 

5.Производство на амоняк. 

6.Видове дисперсни системи. 

7.Истински разтвори. 

8.Свойства на разтворите. 

9.Дифузия и осмоза. 

10.Колоидни-дисперсни системи. 

11.Електролитна дисоциация. 

12.Киселини и основи. Дисоциация на водата. 

13.Йоннообменни реакции. 

14.Соли.Хидролиза на соли. 

15.Окислително-редукционни процеси. 

16.Електролиза. 

17.Мед.Съединения на медта. 

18.Сребро. 

19.Цинк.Съединения на цинка. 

20.Олово.Съединения на оловото. 

21.Желязо.Съединения на желязото. 

 

Литература: Химия и ООС,ЗП 10 клас, Г. Близнаков, Л.Боянова, 2001-14, ИК”Анубис” 

ООД 

 

Изготвил: Маргарита Ананиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                           УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗИП – X 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 явления 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 и 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 фактологични, 

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 Ананиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                                                                  УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗП – X КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1.Термохимия. 

2.Скорост на химичните реакции. 

3.Катализа. 

4.Химично равновесие. 

5.Производство на амоняк. 

6.Видове дисперсни системи. 

7.Истински разтвори. 

8.Свойства на разтворите. 

9.Дифузия и осмоза. 

10.Колоидни-дисперсни системи. 

11.Електролитна дисоциация. 

12.Киселини и основи. Дисоциация на водата. 

13.Йоннообменни реакции. 

14.Соли.Хидролиза на соли. 

15.Окислително-редукционни процеси. 

16.Електролиза. 

17.Мед.Съединения на медта. 

18.Сребро. 

19.Цинк.Съединения на цинка. 

20.Олово.Съединения на оловото. 

21.Желязо.Съединения на желязото. 

22. Производство на стома 

23. Химична технология 

Литература: Химия и ООС,ЗП 10 клас, Г. Близнаков, Л.Боянова, 2001-14, ИК”Анубис” 

ООД 

 

Изготвил: Маргарита Ананиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗП – X 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 явления 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 и 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 фактологични, 

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 Ананиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                           УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КОНСПЕКТ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗП– X 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 16 г. 

Тест - точки 

Бягане 50 м. 

Скок дължина от място 

Бягане 300м. 

Изправяне 8 И от тилен лег 

Момчета 16 г. 

Тест точки 

Бягане 50м. 

Скок дължина от място 

Бягане 600м. 

Хвърляне на плътна топка 3 кг. 

Изготвил: Румен Асенов 



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

 

                                                           УТВЪРДИЛ 

                                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                  МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗП – X 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 16 г. 

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 16 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 


