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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗУЧ И ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Български език 

1. Текст. Изречение. Дума 

2. Езикът - средство за общуване 

3. Диалог 

4. Видове изречения по състав 

5. Езикът - средство за общуване 

6. Дума. Речниково значение 

7. Официално и неофициално общуване 

8. Текстът в общуването. Строеж на текста 

9. Повествованието, описанието и разсъждението в текста 

10. Представяне и самопредставяне 

11. Речниково и граматично значение на думата 

12. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав 

13. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж 

14. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ 

15. Отговор на житейски въпрос 

16. Думата и нейните значения 

17. Изменяеми части на речта. Местоимение 

18. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение 

19. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение 

20. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време 

21. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало 

несвършено деятелно причастие в текста 

22. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог 

23. Главни части в простото изречение 
24. Второстепенни части в простото изречение 
25. Думата като част на речта и като част на изречението 

Литература: 

1. Художествената литература 

2. Трансформиращ преразказ. Особености. Видове 

3. Светът в митовете 

4. Представата за Сътворението на света в древногръцкия мит „Произходът на боговете“ 

5. Представата за боговете според древногръцкия мит „Произходът на боговете” 

6. Трансформиращ преразказ. Планиране, създаване, подобряване 

7. Библейски разказ за Началото на света. Как Бог сътворява света и човека според Библията 

8. Взаимоотношенията между Бог и човека според библейския разказ за Началото на света 

9. Фолклорен модел за света. Образът на света във фолклорните текстове 
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10. Как Господ и дяволът правят света според фолклорната легенда 

11. Сюжетът на приказката „Тримата братя и златната ябълка“ 

12. Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ 

13.  Златното момиче. Пътят на завареното момиче от родния дом до царските палати 

14. Троица братя града градяха. Сюжетът на песента „Троица братя града градяха“ 

15. Образът на Струна невяста в песента „Троица братя града градяха“ 

16.  Фолклорен/традиционен календар - Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, 

Гергьовден 

17. Разказ по въображение 

18. Различни разкази за човека и света. Човекът и светът в художествените текстове 

19. Хайдути. „Какви е деца раждала българка майка юнашка...“ 

20. От робския дом до „хайдушкото сборище“ 

21. Ботевата творба „Хайдути“ и народната песен „Стар Димо на двор седеше“ 

22. Легенда за рома. Щастието и нещастието в съдбата на ромите 

23. Главатарят, който искал да плени месечината. Да даваш и да вземаш 

24.  Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми. Сюжетът на приказката „Котаракът  

Наставник, или Котаракът в чизми“ 

25. Грозното патенце. Съдбата на патенцето в птичия двор 

26. Разказ по зададени опори 

27. Премеждията на патенцето в „големия свят“ 

28. Вълшебният свят на старогръцките митове в „Похитителят на мълнии“ 

29. Доброто срещу злото 

Литература: 

Български език за 5 клас 

А. Петров и колектив – „Клет България“ ООД, 

правоприемник на „Булвест 2000” 2017-2021г. 

Литература за 5 клас 

М. Герджикова и колектив „Клет България“ООД, правоприемник на „Булвест 2000” 2017-

2021г. 2017-2021г.2017-2021г. „Булвест 2000” 2017г  

Изготвил: Атанаска Методиева 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗУЧ И ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

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

следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, 

изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с 

дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и 2 

последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно 

време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки. 

Оценка Много добър 5.00 - се поставя на писмена работа, в която се предава 

съдържанието на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, 

но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични 

разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, 

но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се 

подходящо основно глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната 

употреба на глаголните времена и наклонения; допуснати са единични граматични, 

правописни или пунктуационни грешки. 

Оценка Добър 4.00 - се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като 

цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; 

изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на 

художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, 

преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при 

оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат 

единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, 

лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни 

синтактични конструкции. 

Оценка Среден 3.00 - се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието 

като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като 

цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата 

взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, 

като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува 

пряката реч в непряка; използва се неподходящо глаголно време; допуснати са груби и 

повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки . 

Оценка Слаб 2.00 - се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични 

грешки и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в 

съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; 

пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите 

или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола 
и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност. 

Изготвил: Атанаска Методиева 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КОНСПЕКТ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. - Time for school - School subjects 

- Possessive adjectives, to be - positive, negative, questions, short answers 

2. - Personal belonging ; days of the week 

- Possessive pronouns ; have got - positive, negative questions possessive’s 

3. - My favourite sport 

- Prepositions of place ; there is/ there are 

4. - My best friend 

- Present simple ; adverbs of frequency 

5. - Clothes and appearance 

- Present continuous 

6. Festivals and celebrations 

- Present simple and Present continuous 

7. Favourite stories 

- Past simple 

8. Time for fun - music and musical instruments 

- Best continuous 

9. Foods and drinks 

- Countable and uncountable nouns 

10. My beautiful country 

- Comparative and superlative adjectives 

11. - Computers and the Internet 

- Future: will 

12. Jobs and qualities 

- Future: be going to 

Литература: Английски език, ЗУЧ, Учебник „HELLO! NEW EDITION“, Д. Петкова 

Ем. Колева, 2017-2021 „Просвета-София”АД 

Изготвил: Цветелина Пламенова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Изпитът се провежда във формата на тест, който се състои от следните 

компоненти: 

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената 

задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните 

критерии: 

1. Отговаряне на зададената тема 

2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 3Х А/В+2, където А е 

брой получени точки, а В общ брой точки от теста. 

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” - 

четене и отговаряне на въпроси 4 

Изготвил: Цветелина Пламенова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 
ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. MY ROOM 

2. GEOGRAPHICAL FEATURES 

3. FRIENDS AND FAMILY 

4. MY DREAM PLACE 

5. MY DAY 

6. CLOTHES AND FOOTWEAR 

7. MY COUNTRY 

8. TRANSPORT AND TRAVEL 

9. HEALTHY FOOD 

10 . BULGARIAN TRADITION 

Литература Английски език, ЗУЧ, Учебник „HELLO! NEW EDITION“, Д. Петкова Ем. 

Колева, 2017-2021г. „Просвета-София”АД 

Изготвил: Цветелина Пламенова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Изпитът се провежда във формата на тест, който се състои от следните 

компоненти: 

1. Слушане с разбиране 

2. Четене с разбиране 

3. Употреба на английския език (граматика и лексика) 

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената 

задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните 

критерии: 

1. Отговаряне на зададената тема 

2. Отговаряне на зададения обем 

3. Правилна употреба на лексиката 

4. Правилен словоред 

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 3Х А/В+2, където А е 

брой получени точки, а В общ брой точки от теста. 

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” - 

четене и отговаряне на въпроси 4 

Изготвил: Цветелина Пламенова 
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УТВЪРДИЛ  

МАРГАРИТА АНАНИЕВА  

ДИРЕКТОР 

 КОНСПЕКТ 

МАТЕМАТИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Делимост. Деление с остатък. Делител и кратно. 

2. Свойства на делимостта 

3. Признаци за делимост на 2, 3 и 5. 

4. Прости и съставни числа. Разлагане на естествени числа на произведение от прости 

множители. 

5. Общ делител, взаимно прости числа. 

6. Общо кратно на естествени числа. 

7. Обикновени дроби. Павилни и неправилни дроби. 

8. Основно свойство на дробите. Разширяване и съкращаване на дроб. 

9. Привеждане на дроби към общ знаменател. Най-малък общ знаменател. 

10. Сравняване на дроби. 

11. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. 

12. Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели. 

13. Смесени числа. Превръщане на смесено число в дроб и обратно. 

14. Събиране и изваждане на смесени числа. 

15. Умножение на обикновени дроби. 

16. Реципрочна дроб. Деление на обикновени дроби. 

17. Умжожение и деление на сбор с число. 

18. Част от число. Намиране на число по дадена част от него. 

19. Проценти. Намиране на процент от число. Намиране на число по даден процент от него. 

20. Десетични дроби. Сравняване на десетични дроби 

21. Събиране и изваждане на десетични дроби 

22. Сбор и разлика на отсечки 

23. Умножение и деление на десетична дроб с десет, сто, хиляда 

24. Закръгляване на десетични дроби 

25. Умножение на десетична дроб с цяло число. 

26. Умножение на десетична дроб с десетична дроб 

27. Деление на десетична дроб с естествено число 

28. Деление на десетична дроб с десетична дроб 

29. Основни геометрични фигури. Разстояние между две точки 

30. Перпендикулярни и успоредни прави 

31. Успоредник. Ромб. Трапец. 

32. Лица на фигури. Лице на правоъгълен триъгълник 

33. Лице на триъгълник 

34. Лице на успоредник 

35. Лице на трапец 

36. Куб. Елементи. Лице на повърхнина на куб. Обем на куб. 

37. Правоъгълен паралелепипед 

38. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед. 

Литература:  

Математика за 5 клас, ЗУЧ: учебник Здравка Паскалева, Мая Алашка, 

Райна Алашка,  2017-2021 „Архимед 2” ЕООД 

 

Изготвил: Албена Радославова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

МАТЕМАТИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

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

брой 

точки: 16. 

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: Албена Радославова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

МАТЕМАТИКА - ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Делимост на числата. Свойства 

2. Признаци за делимост на 2, 3, 4, 5, 9 и 10 

3. Прости и съставни числа 

4. Общи делители и общо кратно 

5. Делимост на числата. Общи задачи 

6. Обикновена дроб. Свойства на обикновените дроби 

7. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Сравняване 

8. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели 

9. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели 

10. Смесени числа. Събиране и изваждане на смесени числа 

11. Умножение на обикновени дроби 

12. Реципрочна дроб. Деление на обикновени дроби 

13. Част от число. Намиране на число по дадена част от него 

14. Десетични дроби. Сравняване на десетични дроби 

15. Събиране и изваждане на десетични дроби 

16. Сбор и разлика на отсечки 

17. Събиране и изваждане на десетични дроби. Текстови задачи 

18. Умножение и деление на десетични дроби 

19. Деление на десетична дроб с естествено число 

20. Намиране на неизвестно число 

21. Превръщане на обикновена дроб в десетична. Безкрайна периодична дроб. 

Закръгляване 

22. Процент. Намиране на процент от число. Намиране на число по даден 

процент от него 

23. Текстови задачи за десетични дроби и процент 

24. Лице на триъгълник 

25. Лице на успоредник и трапец 

26. Лице на многоъгълник 

27. Куб 

28. Правоъгълен паралелепипед 

 

Литература: Математика за 5 клас, ЗУЧ: учебник Здравка Паскалева, Мая Алашка, 
Райна Алашка,  2017-2021 „Архимед 2” ЕООД 

Изготвил: Албена Радославова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

МАТЕМАТИКА - ИУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

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

точки: 16. 

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: Албена Радославова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Диалог на 

2. потребителите с компютърни приложения 

3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация 

4. Организация на данните 

5. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет 

6. Електронна поща 

7. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове 

8. Търсене на информация по зададена тема 

9. Работа със звукова и видео информация 

10. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение 

11. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично 

изображение 

12. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка 

13. Вмъкване на текст в графично изображение 

14. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на 

графично изображение 

15. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане 

и съхраняване на текстов документ. Редактиране на текст 

16. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац 

17. Електронни таблици - предназначение, основни елементи, експериментиране с 

данни 

18. Диаграми 

19. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране 

на готова презентация 

20. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и 

изображение 

Литература:Учебник по Информационни технологии за 5 клас, издателство 

„Просвета плюс“, 2016; 2017-2021г. 

Изготвил: Евелина Костова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

- Писмена част - Дефиниране на понятията                                               до 10 точки 

- Изложението е подчинено на зададената тема    до 15 точки 

- Не допуска правописни грешки до 10 точки 

1. Практическа част 

- Самостоятелност при изпълнение на задачата                                            до 15 точки 

- Логическа последователност и пълнота на изпълнението до10 точки 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, 

получени върху писмената и практическата част. 

Когато изпитването е чрез тест оценка се изчислява по формулата: 2 + (BrT/7), където 

BrT е общият брой на точките събрани от ученика. 

Изготвил: Евелина Костова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 
КОНСПЕКТ 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Историята и нейните източници 

2. Времето в историята 

3. Началото на човешката история 

4. Поява на земеделието и животновъдството. Откриването на металите 

5. Днешните български земи през Праисторическата епоха 

6. Изкуство и вярвания на праисторическите хора 

7. Древен Египет 

8. Държавите в Месопотамия 

9. Владетел и държава. Първите империи 

10. Обществата на Древен Египет и Месопотамия 

11. Всекидневният живот в Древен Египет и Месопотамия 

12. Религиозни вярвания в Древен Египет и Месопотамия 

13. Писмености образование на първите цивилизации 

14. Културата на Древен Египет и Месопотамия 

15. История и религия на древните евреи 

16. Древна Елада 

17. Гръцкият полис. Великата гръцка колонизация 

18. Атина и Спарта 

19. Древните елини и войната 

20. Империята на Александър Велики 

21. Обществото на елинския полис 

22. Всекидневието на древните елини 

23. Богове и герои на Древна Елада 

24. Културата на Древна Елада 

25. Елинистическата епоха и нейното наследство 

26. Древна Тракия. Царството на одрисите 

27. Общество и всекидневен живот на траките 

28. Религиозни вярвания на траките 

29. Културно наследство на Древна Тракия 

30. Началото на Рим. Царски период 

31. Римската република 

32. Рим- господар на Средиземноморието 

33. Римската империя през I-II век 

34. Общество и религия на Древен Рим 

35. Всекидневието на римляните 
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36. Културата на Древен Рим 

37. Раждането на християнството 

38. Културното наследство на Римска Тракия 

39. Късната Римска империя и краят на Античността 

Литература: История и цивилизации за 5 клас: учебник Т. Леков и колектив , 2016-2021, 

„Просвета-София” АД 

Изготвил: Вера Диманова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който 

има за цел да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване 

на първия въпрос са: 

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.  

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.  

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. 

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

темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен 

просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки. 

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

отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

Изготвил: Вера Диманова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Движения на Земята 

2. Сушата и водата на Земята - континенти и океани 

3. Форми на релефа 

4. Полезни изкопаеми 

5. Климатични пояси и области 

6. Зона на екваториалните гори 

7. Зона на тропическите пустини 

8. Човешки ресурси 

9. Държавно и политическо устройство на света 

10. Групиране на дейностите в стопанството 

11. Африка - релеф, климат, води, природни зони, икономика 

 

 

 

Литература: География и икономика за 5 клас, ЗУЧ: учебник Л.Цанкова и колектив, 

2016, 2017-2021г., „Просвета плюс”АД 

Изготвил: Ина Боянова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и 

актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите 

и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата 

няма смислови, фактически и правописни грешки. 

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени 

системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от 

основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва 

много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки. 

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

съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват - 

преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за 

пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите 

проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби. 

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

съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста 

констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни 

грешки. 

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, 

направено е отклонение от темата. Допуснати са груби смислови и фактологически 
грешки. 

Изготвил: Ина Боянова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Тела 

2. Строеж на веществата 

3. Движение на градивните частици. Дифузия 

4. Разширение и свиване на телата при нагряване. Температура 

5. Топлообмен. Топлина 

6. Топлопроводност 

7. Конвекция 

8. Топене и втвърдяване 

9. Изпарение, кипене и кондензация 

10. Разпространение на светлината 

11. Явления при разпространението на светлината 

12. Планетите в Слънчевата система 

13. Гравитация 

14. Земята и нейното движение 

15. Явления, свързани с движението на Луната и Земята 

16. Овладяване на Космоса 

17. Звезди и галактики 

18. Вещества и техните свойства 

19. Смеси. Видове смеси 

20. Свойства на смесите 

21. Разделяне на нееднородни смеси 

22. Разделяне на еднородни смеси 

23. Веществата и смесите в практиката 

24. Въздух 

25. Свойства на газовете, съставящи въздуха 

26. Въглеродният диоксид и глобалното затопляне 

27. Замърсяване на въздуха 

28. Свойства на водата 

29. Водни разтвори 

30. Разтвори и кристали 

31. Кръговрат на водата 

32. Водата и хората 

33. Свойства на веществата и приложението им 

34. Клетката - основна градивна единица на организмите 

35. Едноклетъчни и многоклетъчни организми 

36. Хранене. Хранене на растенията 

37. Значение на фотосинтезата и условия за протичането и 

38. Хранене на животните 

39. Храносмилане и храносмилателна система на животните 

40. Дишане. Дишане на растенията 
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41. Дишане на животните във водата 

42. Дишане на животните на сушата 

43. Отделяне. Отделяне при растенията и животните 

44. Храна и хранене на човека 

45. Храносмилателна система на човека 

46. Хигиена на храненето на човека 

47. Дишане и дихателна система на човека 

48. Хигиена на дишането на човека 

49. Отделяне и отделителна система на човека 

50. Хигиена на отделянето 

Литература: Човекът и природата за 5 клас, ЗУЧ: учебник М. Шишиньова и к-в 

2016, 2017-2021г, „Клет България“ ООД, ИК ”Анубис” ООД  
 
 
 
Изготвил: Маргарита Янева 
 
 
 
„Клет България“ ООД правоприемник на ИК „Анубис“ ООД 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА -ЗУЧ - V 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. 

ОценкаДобър4.00 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 Слаб2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато 

е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

Изготвил: Маргарита Янева 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

МУЗИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Равноделни размери 

2. Метрум и ритъм 

3. Медни духови инструменти 

4. Мелодия 

5. Музикални послания в Космоса 

6. Музикално фолклорни области. Родопска фолклорна област 

7. Родопска фолклорна област. Песни 

8. Безмензурна музика 

9. Проста двуделна форма 

10. Проста триделна форма 

11. Композитор. Добри Христов 

12. Обред и обреден календар. Коледуване и Сурва 

13. Химна на Европа 

14. Пролетнолетен обреден календар. Кукери 

15. Тракийска форклорна област 

16. Неравноделни размери 

17. Химн на Република България 

18. Музиката на официалните празници 

19. Рондо 

20. Сюита 

21. Пиринска фолклорна област 

22. Двуглас 

Литература: Музика за 5 клас, ЗУЧ: Учебник 
В. Сотирова и к-в 2017-2021г. „Просвета-София” АД 

Изготвил: Инес Михайлова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

МУЗИКА - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема 

от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии: 

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. 

ОценкаДобър4.00 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. 

Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта. 

Крайната оценка е средноаритметична от двете. 

Изготвил: Инес Михайлова 
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УТВЪРДИЛ  

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

 

КОНСПЕКТ 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

1. Видове изящни изкуства 

2. Живопис 

3. Скулптура 

4. Графика 

5. Жанрове в изящните изкуства 

6. Пейзаж 

7. Натюрморт 

8. Портрет 

9. Праисторическо изкуство 

10. Форми в природата 

11. Форми и пропорции 

12. Хармонията в природата и изкуството 

13. Изразни средства в живописта 

14. Пространството в живописта 

15. Изразни средства в скулптурата 

16. Изразни средства в графиката 

17. Изкуство на Двуречието 

18. Изкуство на Древен Египет 

19. Видове композиции в изящните изкуства 

20. Композиционният център в изящните изкуства 

21. Фигурална композиция 

22. Изкуство на Древна Гърция 

23. Изкуство на Древен Рим 

24. Изкуство на древните траки 

25. Компютърни програми за създаване и обработка на изображения 

 

Литература: Изобразително изкуство за 5 клас, ЗУЧ: учебник , Огн. Занков и к-в, 
2017-2021г. „Клет България“ ООД, правоприемник на ИК ”Анубис”ООД 

Изготвил: Славка Борисова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически 

показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените 

учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за 

изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни 

изисквания. 

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и 

индивидуалните творчески прояви на ученика. 

Оценката по изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и 

естетически показатели). 

Изготвил: Славка Борисова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИЗПИТНИ ТЕМИ: 

1. Чертежите са езикът на техниците. Изобразяване на изгледи 

2. Изработване на скица и чертеж. Изобразяване на изгледи 

3. Изделията около нас. Конструкции и конструктивен анализ 

4. Измерване и обработка на материалите. Инструменти за измерване и ръчна 

обработка 

5. Техниката в бита. Битова техника 

6. Конструктивни съединения в изделията. Съединяване на детайли 

7. Свойства и технологии за обработка на дървесни материали. Изработване на 

изделие от дървесни материали 

8. Работа с текстилни материали и кожи. Изработване на изделие от текстил и кожи 

9. Храната - необходимост и удоволствие. Храна и здравословно хранене 

10. Обработване на продукти без топлина. Храна и здравословно хранене 

11. Тайните на варенето и печенето. Приготвяне на ястия чрез варене и печене 

12. Съвременни комуникации. Средства за визуална и гласова комуникация 

13. Контрол на технологични процеси. Средства за контрол 

14. Потребности и ресурси. Ресурси 

15. Основни икономически дейности. Производство, търговия и услуги 

16. Личен бюджет - Бюджет 

17. Отглеждане на декоративни растения и билки 

18. Първи стъпки в градинарството. Отглеждане на декоративни растения и билки 

19. Домашният любимец - мечта за всекиго. Отглеждане на домашни любимци 

Литература: Технологии и предприемачество, ЗУЧ за 5 клас: учебник Т.Николова 

и к-в, 2016, 2017-2021г. „Бит и техника” ООД 

Изготвил: Евелина Костова 
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УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

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

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

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

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

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни 

грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. 

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

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

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

правописни, фактологични грешки. 

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

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии 
правописни грешки. 

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато 
еотклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

Изготвил: Евелина Костова 
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Изготвил: Румяна Иванова 

Наименование 

на тестовете 

Измерване 

двигателна 

способност 

Минимален 

максимален 

резултат 

Точки 

Минимален 

максимален 

резултат 

Точки 

  

мъже мъже жени жени 

 

Бягане 30 метра 

Динамична 

сила на 

долните 

крайници и 

бързина 

7,13 сек. Слаб 2 7,61 сек. Слаб 2 

4,91 сек. Отличен 6 5,15 сек. Отличен 6 

Скок на 

дължина от 

място с два 

крака 

 

Взривна сила на 

долните 

крайници 

112 см. Слаб 2 102 см. Слаб 2 

194 см. Отличен 6 183 см. Отличен 6 

Хвърляне на 

плътна топка  

3 кг (мъже) 

 

Взривна сила на 

горните 

крайници и  

раменния пояс  

219 см. Слаб 2 212 см. Слаб 2 

500 см. Отличен 6 464 см. Отличен 6 

Бягане  

200м (мъже)  

200м (жени) 

Скоростна и 

обща 

издръжливост 

60,58 сек. Слаб 2 63,29 сек. Слаб 2 

39,94 сек. Отличен 6 41,38 сек. 
Отличен 6 

 

 

 

Б 

 

 

Т-тест Тест за ловкост 

21,56 Слаб 2 22,71 Слаб 2 

14,02 Отличен 6 14,51 Отличен 6 

УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

КОНСПЕКТ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир 

 
2400 Радомир, ул. “Райко Даскалов” № 31, 0777/82418 

www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателната оценка на физическа дееспособност се изчислява като 

средноаритметична оценка от оценките по отделните тестове. 
 

УТВЪРДИЛ 

МАРГАРИТА АНАНИЕВА 

ДИРЕКТОР 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗУЧ - V КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Изготвил: Румяна Иванова 


