
            СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: 

soup@abv.bg 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА  ПРОГРАМА 

ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА ЗА 9. КЛАС 

САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ 

 

І. Формат на изпита 

Изпитът е писмен и включва:  

 

1. Тестови задачи. 

1.1. Задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е 

верен. 

1.2. Задачи със свободен отговор. 

 

2. Задача за създаване на текст. 

Създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от 

нея (интерпретативно съчинение или есе). 

 

ІІ. Учебно съдържание 

 

Български език Литература 

9. клас 

• Текстът и социокултурният контекст 

 

•  Текстът – смислово и езиково 

образувание 

 

• Смислова цялостност и членимост на 

текста 

 

• Означаване на информацията за 

предмета на общуването в текста 

 

• Анализ на текстообразуващите 

средства в художествен текст 

 

• Текстът и комуникативният акт. 

Комуникативните избори на говорещия 

Старогръцка митология. Особености и 

еволюция 

Старогръцки епос. Възникване и 

развитие 

Омир - “Илиада” (I, II, VI, XVIII, XXII, 

XXIV), „Одисея” 

Антична лирика - Алкей или Сафо 

Есхил - “Прикованият Прометей”, 

„Хоефорите” 

Софокъл -  “Едип цар”, “Антигона”, 

„Електра” 

Еврипид - “Електра” 

Старогръцки роман - „Романът за 

Александър” 

Библията като културен феномен 
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• Комуникативните функции на текста 

и комуникативните избори на автора  

 

• Комуникативните избори на 

говорещия. Езикови средства за 

означаване на важно и неважно в текста 

 

• Аргументативен текст. 

Интерпретативно съчинение. Есе 

Историята на Мойсей. Историята за 

Йов и неговите братя 

Десетте божи заповеди 

Евангелие от Матея. Евангелие от 

Йоан 

Литература и култура на 

западноевропейското средновековие. 

Жанрове. Артуров цикъл 

Старобългарска литература. Поетика, 

жанрове. 

Кирил и Методий. Основни 

паметници за Кирил и Методий 

Пространно житие на Св. Кирил 

Учениците на Кирил и Методий 

“Проглас към евангелието” 

Константин Преславски - “Азбучна 

молитва” 

Черноризец Храбър - “За буквите” 

Йоан Екзарх - „Шестоднев” 

Григорий Цамблак - “Похвално 

слово за Евтимий” 

Презвитер Козма - “Беседа против 

Богомилите” 

“Ходене на Богородица по мъките”, 

Богомилско евангелие 

 

 

 

ІІІ. Критерии за оценяване на: 

 

1. Интерпретативно съчинение: 

 

1.1. Литературни компетентности : 

•Разбиране на условния характер на художествената литература 

• Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската 

литературна история  

• Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се 

прилагат при изясняване на зададения проблем  

• Умение за интерпретиране на художествения смисъл 

 

1.2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. 

• Теза, съответстваща на формулирания проблем 

• Целенасочена и задълбочена аргументация 



• Логически последователна аргументация 

• Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани 

композиционни части  

 

1.3. Езикови компетентности : 

• Владеене и прилагане на лексикалната норма 

• Владеене и прилагане на граматичната норма  

• Владеене и прилагане на правописната норма 

• Владеене и прилагане на пунктуационната норма 

 

2. Есе: 

 

2.1. Компетентности за изграждане на есе: 

• Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем 

• Полагане на проблема в актуален контекст 

• Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност 

и въздействие  

• Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 

• Теза, съответстваща на формулирания проблем 

• Целенасочена и задълбочена аргументация 

• Логическа или асоциативна организация на текста 

• Логически последователни и смислово обвързани композиционни части  

 

2.2. Езикови компетентности: 

• Владеене и прилагане на лексикалната норма 

• Владеене и прилагане на граматичната норма 

• Владеене и прилагане на правописната норма 

• Владеене и прилагане на пунктуационната норма 
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КОНСПЕКТ 

 

 по английски език - 9 клас, ЗП, първи чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 

I. ТЕМИ 

 

1. Past Simple - form, use 

2. Regular and Irregular  verbs 

3. Apologies and reasons 

4. A short biography 

5. Describing things, people 

6. Measurements. Weights and measures 

7. What size are you? 

8. Distances 

9. Time, Points of the compass 

10. Means of  transport 

11. Verbs: come/go, bring/ take 

12. A famous traveller 

13. I need a change 

14. Conditional sentences 

15. Giving advice 

16. Superstitions 

17. Comparative of adjectives 

18. Jobs and professions 

19. Past participle 

20. The Present Perfect 

 



 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които целят 

да проверят умението четене и умението да се извлича информация от 

прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и 

умението да се разпознават безпогрешно правилните граматични и 

лексикални структури.  

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни умения: води 

кратък несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и събития от личния 

живот или по изучаваните теми; разказва накратко за случки от миналото и 

настоящето, описва хора и предмети, свързани с личния живот или изучавани 

теми; води кратък личен разговор на познати теми, като търси и дава 

информация; използва по-широк кръг  комуникативни функции – изразяване 

на желание, мнение, съгласие/несъгласие, предложение и сравнение; използва 

при общуването прости изрази и заучени типови фрази с произношение и 

интонация, близки до представените образци 
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КОНСПЕКТ 

 

 по руски език - 9 клас, ЗП, първи чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 

I.ТЕМИ 

 
Работать над художественным текстом, слушать и находить в нем нужную информацию; находить глаголы с 

противоположным значением; со спряжением глагола, писать правильно, различать видовые конструкции  

Формирование умений и навыков монологической речи. 

Употребление глаголов в инфинитивной форме и видовых пар глаголов настоящего времени; продолжать работать над 

составом слова,  

составлять предложения по опорным словам, умение включать предложения в текст, продолжать работу по развитию 

устной и письменной речи; пересказывать подробно текст. 

Отвечать на вопросы, поставленные заранее. Правильно ориентироваться и находить информацию в заданном тексте или 

в прослушанном тексте. 

 

1.Место на Земле. Чем богата Россия? 

2.Санкт-Петербург, Ростов Великий. 

3.Мариинский театр. 

4.Малая садовая улица. 

5.Сюрпризы грамматики: Выражение времени в простом и сл. предл. 

6.Выражение места и пространства 

7.„Отцы и дети „- роман Тургенева 

8.Конфликт „Отцов и детей” 

9.Кино- мой кумир 

10.Что такое юность? 

11.Эта изменчивая мода 

12.Молодежная мода 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които целят да 

проверят умението четене и умението да се извлича информация от прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и умението да 

се разпознават безпогрешно правилните граматични и лексикални структури.  

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни умения: води кратък 

несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и събития от личния живот или по 

изучаваните теми; разказва накратко за случки от миналото и настоящето, описва 

хора и предмети, свързани с личния живот или изучавани теми; води кратък личен 

разговор на познати теми, като търси и дава информация; използва по-широк кръг  

комуникативни функции – изразяване на желание, мнение, съгласие/несъгласие, 

предложение и сравнение; използва при общуването прости изрази и заучени типови 

фрази с произношение и интонация, близки до представените образци 
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КОНСПЕКТ 

 

 по Немски език - 9 клас, ЗП, първи чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 
 

I.ТЕМИ 

1.Verkehrsmittel 

2.Die Stadt und das Dorf 

3.Berufe,Naturschutz 

4.Bulgarien und die Welt 

5. Feste,Hobbys 

6.Tiere 

7.Schulfächer,Klassenzimmer 

8.Die Uhrzeit,Mein Tag 

9.Lebensmittel,Essen und Trinken 

10.Die Wohnung 

11.Reisen,Ferienerlebnisse 

12.Schönheitsvorbild,Freizeit 

13Märchen,Partyvorbereitung 

14.Das Verb 

a)Schwache Verben - Perfekt 

b)Starke Verben - Perfekt 

c)Gemischte Verben – Perfekt 

d)Trennbare Verben – Perfekt 

15. Präteritum 

a) Präteritum von haben und sein 

3.Die Modalverben:können.dürfen ,mögen,müssen,sollen,wollen im Präsens 

16. Die Modalverben:können.dürfen ,mögen,müssen,sollen,wollen im Präteritum 

17.Personalpronomen 

a)Personalpronomen im Akkusativ 

b)Personalpronomen im Dativ 
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c)Pronomen “welcher” , “dieser” im Nominativ,Pronomen “welcher” , “dieser“ im 

Akkusativ, Pronomen “welcher” , “dieser“ im Dativ 

18.Steigerung einiger öfter auftretender Adjektive 

19.Präpositionen 

a)Präpositionen mit dem Akkusativ 

b)Präpositionen mit dem Dativ 

20.Verwandte Wörter 

21.Syntax 

a)Kaysalsatz mit “weil” 

b)Objektsatz mit „dass“ 

 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които целят да 

проверят умението четене и умението да се извлича информация от прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и умението да 

се разпознават безпогрешно правилните граматични и лексикални структури.  

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни умения: води кратък 

несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и събития от личния живот или по 

изучаваните теми; разказва накратко за случки от миналото и настоящето, описва 

хора и предмети, свързани с личния живот или изучавани теми; води кратък личен 

разговор на познати теми, като търси и дава информация; използва по-широк кръг  

комуникативни функции – изразяване на желание, мнение, съгласие/несъгласие, 

предложение и сравнение; използва при общуването прости изрази и заучени типови 

фрази с произношение и интонация, близки до представените образци 
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КОНСПЕКТ 

 

 по английски език - 9 клас, ЗП, втори чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 

I.ТЕМИ 

 

1. English alphabet 

2. Hello! My name is… 

3. This is my family 

4. Personal pronouns 

5. Numbers 

6. Adjectives 

7. Present Simple – verbs be, do, have 

8. Present Continuous tense – verbs do, make, read, write 

9. Nationalities 

10. Describing people 

11. Houses and flats 

12. Modal verbs can and must 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които целят да 

проверят умението четене и умението да се извлича информация от прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и умението да 

се разпознават безпогрешно правилните граматични и лексикални структури.  

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни умения: води кратък 

несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и събития от личния живот или по 

изучаваните теми; води кратък личен разговор на познати теми, като търси и дава 

информация; използва при общуването прости изрази и заучени типови фрази с 

произношение и интонация, близки до представените образци 

 

 



 

                 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 
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КОНСПЕКТ 

 

 по руски език - 9 клас, ЗП, втори чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 

I.ТЕМИ 

 

1. Кто есть я? Внешность и интеллект. 

2. Мои мечты. 

3. Какой ты себе представляешь свою жизнь через 20 лет 

4. Путь к бизнесу. 

5. Страницы истории. Древние города России. 

6. День рождения 

7. Режим дня 

8. Мои увлечения-спорт 

9. Поговорим об Олимпийских играх 

10. Мир вокруг нас 

11. Человек-часть природы 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които целят да 

проверят умението четене и умението да се извлича информация от прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и умението да 

се разпознават безпогрешно правилните граматични и лексикални структури.  

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни умения: води кратък 

несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и събития от личния живот или по 

изучаваните теми; води кратък личен разговор на познати теми, като търси и дава 

информация; използва при общуването прости изрази и заучени типови фрази с 

произношение и интонация, близки до представените образци 
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                 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 
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КОНСПЕКТ 

 

 по НЕМСКИ ЕЗИК - 9 клас, ЗП, втори чужд език 

за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение 

 

 

I. ТЕМИ 

Themen: 

1.Meine Freunde 

 2.Meine Familie 

3.Feste 

4.Hobbys 

5.Tiere 

6.Schulfächer 

7.Klassenzimmer 

8.Die Uhrzeit 

9.Mein Tag 

10.Lebensmittel,Essen und Trinken 

11.Die Wohnung 

12.Reisen,Ferienerlebnisse, Freizeit 

13.Märchen 

14.Das Verb 

a)Konjugation im Präsens- trennbare Verben,Verben mit Stammvokalwechsel,Die  

b)Modalverben können,dürfen im Präsens 

c)Die Form möchte im Präsens 

d)Das Verb mögen im Präsens  

e)Perfekt  

15.Substantive 

a)Nominativ der Substantive 
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b)Akkusativ der Substantive 

c)Dativ der Substantive 

16.Prossessivpronomen-Nominativ,Akkusativ,Dativ 

17.Das unpersönliche “es” in Ausdücken wie „es regnet“,“es schneit“ 

18.Fragesätze (W-Fragen und Ja-Nein-Fragen) 

19.Satzverbindung mit „und“,“oder“,“aber“,“denn“,“deshalb“ 

20.Komposita 

 

II. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

 

Ученикът трябва да има следните знания и умения: 

 

 четене с разбиране – кратък текст за четене и  въпроси след него, които 

целят да проверят умението четене и умението да се извлича 

информация от прочетеното. 

 Езиковите задачи  целят да проверят знанията по граматика и лексика и 

умението да се разпознават безпогрешно правилните граматични и 

лексикални структури.  

 

 Говорене - ученикът трябва да има изградени следните говорни 

умения:води кратък несложен разговор в ежедневни ситуации за неща и 

събития от личния живот или по изучаваните теми; кратък личен 

разговор на познати теми, като търси и дава информация; използва при 

общуването прости изрази и заучени типови фрази с произношение и 

интонация, близки до представените образци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34,e-

mail: soup@abv.bg 

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА – ЗП  IX КЛАС 

 

 

Тема 

 

1 Разлагане на квадратният тричлен на множители 

2 Приложение на формулите на Виет 

3 Решаване на уравнения от по-висока степен чрез разлагане 

4  Биквадратно уравнение 

5 Решаване на уравнения от по-висока степен чрез полагане 

6 Дробни уравнения 

7 Текстови задачи с математически модел – рационално уравнение 

8 Системи линейни уравнения - решаване чрез заместване и събиране  

9 Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които 

едното уравнение е линейно 

10 Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които 

едното уравнение е линейно 

11 Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които 

и двете уравнения са от втора степен 

12 Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които 

и двете уравнения са от втора степен 

13 Задачи, които водят до решаване на системи 

14 Ирационални изрази- 

15 Ирационални изрази - опростяване, определяне на ДМ 

16 Рационализиране на знаменател 

17 Преобразуване на ирационални изрази 

18 Ирационалниизрази – тестови задачи 

19 Ирационални уравнения с един радикал 

20 Ирационални уравнения с два радикала 

21 Пропорционални отсечки. 

22 Подобни триъгълници 

23 Признаци за подобност на  триъгълници 

24 Признак за подобност на  правоъгълни триъгълници 

25 Свойство на лицата на подобните триъгълници 

26 Свойство на лицата на подобните триъгълници 

27 Теорема на Талес. Свойство на ъглополовящите в триъгълника 

28 Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Питагорова теорема. 

29 Приложение на метричните зависимости за намиране на елементи на 

правоъгълен триъгълник 
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30 Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник 

31 Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник 

32 Основни тригонометрични тъждества за тригонометрични функции на 

остър ъгъл 

33 Решаване на правоъгълен триъгълник 

34 Намиране елементи на равнобедрен триъгълник 

35 Намиране елементи на равнобедрен трапец 

 

 

Критерии за оценяване по ДОИ 

Знае алгоритмите за операциите с рационални изрази. Умее да пресмята числена 

стойност на рационален израз. Умее да извършва тъждествени преобразования на 

рационални изрази, и да доказва тъждества. 

Знае понятиеторационални и ирационални числа, пресмята  квадратен корен, 

изнася множител пред корена, внася множител под корена 

Умее да решава пълни и непълни квадратни уравнения с рационални 

коефициенти. 

Умее да разлага на множители квадратен тричлен с рационални коефициенти. 

Знае и умее да прилага теоремите на Виет за определяне знаците на корените на 

квадратно уравнение и за съставяне на квадратно уравнение по зададени корени 

Умее да решава уравнения от по-висока степен чрез разлагане и чрез полагане. 

Умее да решава дробни рационални уравнения свеждащи се до линейни или 

квадратни 

Моделира различни ситуации с помощта на 

уравнения свеждащи се до линейни или квадратни 

Знае понятието система уравнения от втора степен с две неизвестни и понятията 

свързани с него. Разбира и прилага теоремите за равносилност при решаване на 

система уравнения. Умее да решава система уравнения от втора степен с две 

неизвестни чрез 

заместване и събиране.  

 



Знае понятието ирационален израз и понятията свързани с него. Умее да извършва 

преобразования с ирационални изрази. Умее да рационализира знаменател от 

вида
𝑘

𝑏 √𝑎
 ; 

𝑘

√𝑎± √𝑏
. Умее да извършва тъждествени 

преобразования на ирационални изрази. Умее да пресмята числена стойност на 

ирационален израз. 

Знае понятието ирационално уравнение и понятията свързани с него. Умее да 

решава ирационални уравнения от вида 

√𝑓(𝑥) = c; √𝑓(𝑥) = ax + b;  

a√𝑓(𝑥) ± b√𝑔(𝑥) = c 

Разбира и прилага теоремата за неравносилни преобразования при решаване на 

ирационални уравнения. 

-Знае понятието подобни триъгълници и понятията свързани с него. 

 

 -Знае и непосредствено прилага признаците за подобие на триъгълници.  

 

-Знае свойствата на 

съответните елементи на подобни триъгълници. 

 

-Знае и прилага теоремата на Талес и свойството на вътрешната ъглополовяща в 

триъгълник. 

-Знае и прилага метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. 

-Умее да намира основните елементи на правоъгълен триъгълник. 

- Знае тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник.  

-Знае стойностите на тригонометричните функции на ъгли с мярка 30 , 45 

и  60 

 

Знае основните тригонометрични тъждества за тригонометрични функции на един 

и същ остър ъгъл, на ъгли допълващи 

се до 90   и може да ги прилага. 

 

. -Умее да намира елементи на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец. 

 

 
 

 

 

 

 

 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

                     Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: 

soup@abv.bg 

 

КОНСПЕКТ 

По Информатика 9 клас 
за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучениe  

Теми 

1. Аналогова и цифрова информация 
2. Бройни системи 
3. Аритметични операции с двоични числа 
4. Устройство на компютърната система 
5. Операционна система с графичен интерфейс 
6. Операционна система с команден интерфейс (MS-DOS) 
7. Алгоритми 
8. Структура на програма в С++ 

9. Оператори за разклоняване на програмата 
10. Видове алгоритми в С++ 

11.  Масиви в С++ 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

1.Демонстрира знания за информационните процеси и ролята им за вземане на 

решения.  

2.Посочва различни видове информация. 

 3.Познава представянето (кодирането) на информацията във вид на данни, 

двоичната позиционна бройна система и мерките за количествена оценка на 

данни.  

4.Извършва аритметични операции с естествени числа, представени в различни 

позиционни бройни системи. Познава представянето на числата, клавиатурните 

знаци и последователности от такива знаци в компютърната памет.  

5.Демонстрира познаване на основните характеристики на алгоритмите. 

Разграничава елементарните стъпки на алгоритъм, моментите на вземане на 

решения и повторяемите (цикличните) последователности от стъпки. Прилага 

средство за формална спецификация при описването на алгоритми. Изгражда 

циклични алгоритмични конструкции. 

6.Използва свободно елементи на език за програмиране-променлива, 

аритметичен израз, присвояване на стойност, логически израз, условие, цикъл. 

Може да преведе на език за програмиране специфициран формално алгоритъм. 

Работи с конкретна среда за програмиране-въвежда, настройва и изпълнява 

програми, като реагира адекватно на съобщенията на средата. Съставя програми 

на език за програмиране, реализиращи прости алгоритми за обработка на данни. 

Познава основните етапи при решаването на задачи с компютър. 

 

 

 

mailto:soup@abv.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

                     Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: 

soup@abv.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

По Информационни технологии 9 клас 
за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучениe  

 

Теми 

 

12. Търсене и съхранение на информация от Интернет 
13. Споделяне на документи в Интернет 
14. Правила за представяне на презентация пред публика 
15. Ленти с инструменти в MS Word – горен и долен колонтитул 
16. Текстови шаблони – номериране на списъци 
17. Нетекстови обекти в текстов документ 
18. Електронна таблица – основни елементи. Отваряне, затваряне и съхраняване 

на документи 
19. Търсене на данни в Електронна таблица 
20. Форматиране и редактиране на данни в Електронна таблица 

21. Видове диаграми в Excel 
22. Създаване на диаграма в Excel 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  ПО ДОИ 

1.Разбира същността, приложенията и ролята на ИТ в съвременното общество. 

2.Използва основните възможности на текстообработваща програма, графичен 

редактор, табличен процесор.  

3.Познава и спазва правните, етичните и здравните норми за работа с ИТ.  

4.Създава и обработва текстови документи; графични изображения; електронни 

таблици.  

5.Разпознава и описва най-често използваните средства на ИТ за пренасяне на 

данни на разстояние и основните им възможности.  

6.Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.  

7.Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред 

публика. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34,e-mail: 

soup@abv.bg 

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ЗП 

за определяне на годишна оценка 

 самостоятелна форма на обучение-IX клас 
 

1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите. 

2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. 

Структурата на новата икономика. Градовете – двигатели на прогреса. 

3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. 

Контрареформацията. 

4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във 

Франция. Мирът. 

5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на 

българите. 

6. Англия – ограничената монархия. Бунтът на пуританите. Славната революция.  

7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на 

„краля слънце”.Френското столетие. 

8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор. 

9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.  

10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната за 

независимостта. Новата държава.  

11. Френската революция. Причините. Избухване и етапи на революцията.  

12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на 

консулата. Рухването на френската империя. Виенският конгрес. 

13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. Новата 

социална структура. 

14. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Паисий 

Хилендарски. Българското училище и новото време. 

15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за 

църковнонационална автономия. 

16. Османската империя по пътя на модернизацията. Началото на икономиката. 

Епохата на танзимата. 

17.  Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително 

движение. Източната криза от 1875-1878 г. и българите.  

18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. 

Санстефански мир и Берлински конгрес. 

19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г. 

20.  Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.  
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21.  Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският 

империализъм. Френската колониална империя. Последици от колонизацията. 

22.  Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. 

Европейският триумф. 

23.  Държави и общество /1870-1914/. Големите сили на границата между два 

века. 

24. България в модерна Европа. Едно толкова трудно начало. По пътя на 

самостоятелно политическо развитие. В голямата игра на европейска 

политика. 

25.  Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на силите. 

Надпреварата. Две войни и техните дипломатически последици.  

26.  Първата световна война / 1914 – 1918/. Сараево. Европа влиза във войната 

1915, 1916, годината на „истината” – 1917, изходът – 1918/  

 

ЛИТЕРАТУРА: учебник по история и цивилизация за IX клас , изд.”Просвета”, 

автор: Борислав Гаврилов, Андрей Пантев и кол. 

 

Критерии за проверка на ключови знания 

и компетентности по ДОИ 

 Установява и обяснява връзката между политически, стопански, идейни и 

социални промени  

 Познава основни политически възгледи, идентифицира политически модели 

на управление и обяснява развитието на институциите  

 Представя и обяснява териториални и обществени промени на Балканите, в 

Европа и света, като прилага хронологични и пространствени ориентири 

 Обяснява значимите процеси в еволюцията на съвременния свят и определя 

мястото на България в тях 

 Различава основните държавно- политически модели на Новото време. 

 Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на 

политически събития и процеси 

 Установява самобитност, приемственост и взаимни влияния между култури 

и цивилизации 

 Описва и съпоставя еволюцията на правата и свободите на гражданите в 

различните общества 

 Установява различия в начините на живот, религиозните вярвания и в 

разбиранията на ценностите в различните общества 

 Разграничава и оценява идеи и действия на личности в историята 

 Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, 

социалните идеи и всекидневния живот на човека 

 Извлича и интерпретира информация от различни типове източници    

/исторически документи, карти, диаграми, снимки, афиши, статистически данни 

и др./ 

 

 
 



 
 СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
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Програма  
по География  и  икономика -  ЗП  9  клас    

 за определяне на годишна оценка -  самостоятелна форма на обучение 

 

                Теми  за  подготовка   и   проверка  на  ключови  знания  и 

компетентности                  

     

     1.Възникване,развитие и съвременна структура на географската наука. 

 

2.Земята – част от Вселената и Слънчевата система. Планетарните  движения  

на Земята и нашият живот.Строеж  и  развитие  на Земята 

       

3. ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ :  

   АТМОСФЕРА-Състав, строеж  и топлинен режим  на атмосферата.Процеси  

в атмосферата.   Време  и  климат 

   ХИДРОСФЕРА - Океани  и  морета. Води  на  сушата 

   ЛИТОСФЕРА -Състав, строеж и процеси  в земната кора.Вътрешни  

релефообразуващи процеси  и  форми, образувани  от  тях.Външни  

релефообразуващи  процеси  и форми , образувани  от  тях 

   ПЕДОСФЕРА - Почвената  покривка  на  Земята 

   БИОСФЕРА - Биосферата – обвивката  на живота.Природногеографски 

комплекси  Природни  пояси  и  зони  на Земята. Природната  

геосистема.Природни  рискове 

 

4. СОЦИАЛНО -  ИКОНОМИЧЕСКА        ГЕОГРАФИЯ - Световен  

природно- ресурсен  потенциал. Видове  природни  ресурси . Суровинно- 

енергиен  и  екологичен проблем 

 

5.  ПОЛИТИЧЕСКА  И  СОЦИАЛНО -  ИКОНОМИЧЕСКА   

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ОБЩЕСТВОТО - Политическа  география.Геополитика  

и  геостратегия . Съвременна  политическа  карта  на света- Международни  

организации  и международно сътрудничество 

 

6.   НАСЕЛЕНИЕ   И          СЕЛИЩА - Брой , гъстота  и движение  на  

населението 

Видове  структури  на  населението . Възникване , формиране  и  развитие  на   

селищата 

 

7.   ГЕОГРАФИЯ  НА  СВЕТОВНОТО        СТОПАНСТВО - Световно  и  

национално  стопанство - Фактори  за  развитие  и  териториално  разположение 

на стопанството . Първичен  сектор. Земеделие  и риболов  . Съвременни 

 



проблеми на земеделието в  световен мащаб . Вторичен  сектор – 

Промишленост.Енергетика 

География  на металургията  и  машиностроенето.Химическа промишленост 

.Лека промишленост.Текстилна и хранително- вкусова . Третичен  сектор. 

Обслужваща  сфера . Полюси  на  световното стопанство 

 

 

8.ГЕОГРАФСКИ  РЕГИОНИ  В  СВЕТА  И  СТРАНИТЕ  В  ТЯХ –  

Източно европейски  регион ,Западноевропейски  регион , Централна  и  Източна  

Азия.   

Япония   Югоизточна  и  Южна Азия ,Североамерикански 

регион.Южноамерикански    

регион .Региони  в  Африка 

 

 

 

        Критерии  за проверка  на  ключови  знания  и компетентности   -  по ДОИ   

 

 

 Да знае предмета , обекта , структурата  на географската  наука, проследява  

тенденциите  на  развитие 

 Да  овладее система  от знания  за природните  процеси  и  явления 

 Да  доказва  необходимостта от  устойчиво  развитие  на  системата “ Природа 

– общество – стопанство “  

 Да  разкрива причините  за възникване на концепцията  за  устойчиво  развитие  

като  глобална  стратегия 

 Изготвя  количествена  и  качествена  оценка  на  природните  ресурси 

 Работи  с  различни  източници  на географска  информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
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Конспект 
Психология и Логика 

за 9 клас 
                                                                                                      

1.   Психологията като наука: психика, съзнание, поведение. 

2. Основни психологически концепции:Бихевиоризъм, Психоанализа, Хуманистична 

психология. 

3. Практическо приложение на психологията:тестове, консултиране. 

4. Аз- образът: същност, огледален Аз-образ, психическа защита. 

5. Приятелите: привличане и сближаване. 

6. Аз и моята група:формална и неформална група, как се формира група. 

7. Семейството: стилове  на възпитание. 

8. Сексуалността: видове контрацепция. 

9. Бъдеща жизнена перспектива:що е житейска перспектива, интервю за работа. 

10. Личностни различия: личностен фактор 1 и 2, видове темпераменти. 

11. Движещи сили на поведението: потребности и мотиви. 

12. Общуването: език на тялото, Аз-посланията. 

13. Конфликтите: същност и рeшаване. 

14. Наркотици: видове зависимости, помощ за отказване от наркотиците. 

15. Секти: що е секта, създаване на зависимост и поддържане. 

16. Ученето при човека. 

17. Рационалност и мислене: рационалност, видове псевдомислене. 

18. Логика и мислене: логиката и другите науки. 

19. Думи и понятия: що е понятие, обем и съдържание на понятието, видове понятия. 

20. Умението да правим определения:що е определение, видове определения. 

21. Логически закони: що е логически закон, видове логически закони. 

22. Съждения: що е съждение,  видове съждения. 

23. Изключваща и включваща конюнкция. Дизюнкция. 

24. Импликация. Еквивалентност. 

25. Умозаключения: що е умозаключение, видове. 

26. Самостоятелно мислене и предразсъдъци. 

27. Методи на логическото мислене- дедукция, индукция. 

28. Тези и мнения. 

29. Аргументация. 

30. Въпроси и отговори. 

 

Учебник: Психология и логика за 9 клас, изд. „Педагог” 6, автори: Петя Несторова, 

Райна Димитрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОИ 

 

Ядра на Знания, умения, отношения ,учебно съдържание за психология и 

логика – 9 клас: 

 

- Познава етапите на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-

а.  

- Може да се ориентира в основните аспекти на човешката сексуалност. 

 -Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на 

основните социални общности (семейството, приятелите, колегите) за 

личностното и кариерното развитие.  

- Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и да уважава 

различията между хората.  

- Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и 

вземането на решения. 

-  Ориентира се в различни видове психологически зависимости на личността. 

Второ равнище  

- Умее да осмисля поведението си, да анализира предпоставките му и 

демонстрира готовност за самоусъвършенстване и промяна.  

- Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.  

- Умее да решава конфликти и да води преговори.  

- Себепознание и взаимност определя и обяснява различни модели на 

социално поведение и влияние (конформизъм, насилие и алтруизъм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
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Изпит по Биология и здравно образование – ЗП, 9 клас за определяне на годишна 

оценка 

самостоятелна форма на обучение    

                    

Програма: 
 

1. Равнища на организация  на живата материя. 

2. Екологични фактори на средата. 

3. Абиотични екологични фактори – светлина, топлина, въздух, вода, почва. 

4. Адаптация на организмите към абиотичните фактори на средата. 

5. Биотични фактори – същност, видове, взаимоотношения. 

6. Популация – същност, структура, свойства. 

7. Биоценоза – същност, структура. 

8. Екосистема – същност, структура, функциониране. 

9. Биосфера – същност, структура, развитие. 
 

Необходими знания и компетентности: 
 

Ученикът трябва да може да: 

1.     Описва среди за обитание по определени признаци. 

2. Класифицира по определени критерии абиотичните фактори. 

3. Обосновава основните пътища за приспособяване на организмите към средата. 

4. Дефинира и илюстрира с примери основни екологични категории. 

5. Описва и представя схематично продуктивност на екосистемата, поток на 

енергията, екологични пирамиди, мрежи и трофични нива. 

6. Изброява и описва характерни черти на популацията. 

7. Изброява и описва характерни черти на биоценозата, eкосистемата и биосферата. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТА 
 

Част А 

1 – 17 въпрос ................ по 1 точка 
 

Част Б 

18 въпрос..........................  2 точки 

19 въпрос .........................  2 точки 

20 въпрос .........................  3 точки 

21 въпрос..........................  4 точки 

22 въпрос .........................  5 точки 

................................................................................................... 

Общо 33 точки 
 

Формула: 2 + х* 0.12  

където х е брой точки 

 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: 

soup@abv.bg 

 

КОНСПЕКТ  ПО  ФИЗИКА  и АСТРОНОМИЯ  9клас 

самостоятелна форма на обучение 

 

Програма: 

1.Електростатично взаимодействие /интензитет,кондензатори/ 

2.Постоянен електричен ток  

3.Закони при постоянният ел. Ток 

4.Свързване на резистори, работа и мощност на постоянния ел. Ток 

5.Електричен ток в различни среди /в полупроводници,електролити и 

газове,полупроводникови диоди/ 

6.Електромагнитно взаимодействие 

7.Магнитно поле.Магнитни сили 

8.Променлив ток.Работа и мощност.Трансформатори. 

9.Механични трептения и вълни 

10.Преобразуване на енергията при механичните трптения 

11.Интерференция и дифракция 

12.Звукови вълни.Инфразвук,ултразвук,сеизмични вълни 

 

Необходими знания и компетентности: 

1.Да познава законите и закономерностите свързани с електричният ток и 

магнетизма 

2.Да познава и прилага начините на свързване на електричните вериги. 

3.Да обяснява  протичането на ток в различни среди и закономерностите 

свързани с тях. 

4.Да описва трептенето с неговите характеристики  

5.Да може да разчита и построява  графики на трептеливите движения. 

6.Да прилага основните закони и закономерности при решаване на задачи. 

7.Да има изградени практически умения за работа с физични уреди и 

апарати,измерване на физични величини и обработка на опитни резултати. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: 

soup@abv.bg 

 

ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” – 9 КЛАС 

– ЗП- СФО 

 

 

I. Изпитни теми: 

№  

ТЕМА 

 

 

1.  Метали и неметали. 

2.  Оксиди 

3.  Хидроксиди и киселини. 

4.  Строеж на атома и ПС. 

5.  Химична връзка и строеж на 

веществото. 

6.  Азотна и въглеродна групи 

7.  Метан. Хомолози на метан 

8.  Етен. Хомолози на етен 

9.  Етин. Хомолози на етин 

10.  Етанол. Физиологично 

действие на алкохол.  

11.  Глицерол 

12.  Карбонилни производни – 

метанал. 

13.  Кетони – ацетон. 

14.  Карбоксилни производни – 

оцетна киселина. 

15.  Мазнини. 

16.  Сапуни. 

17.  Въглехидрати – глюкоза. 

18.  Дизахариди – захароза 

19.  Полизахариди 

20.  Азотсъдържащи съединения – 

амини 

21.  Аминокиселини 

22.  Белтъчни вещества 

23.  Хранителни вещества 

24.  Ароматни съединения – 

бензен 

25.  Нефт и газ. Бензин 

26.  Фенол. 

27.  Анилин. 

28.  Ароматни киселини 

29.  Полимери, пластмаси и 

химични влакна  
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II. Критерии за оценяване:  

 

- Дефинира понятията                                                                                              

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и 

взаимоотношения  

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. 

                                                                                                   

- Вярно дефинира конкретните процеси, явления и факти.    

  

- Умее самостоятелно да интерпретира и анализира закономерностите и 

взаимоотношенията                                                                          

 

III. Оценяване: Тестът съдържа 25 въпроса, по 1 т за всеки верен отговор. 

 
точки оценка 

0-9 слаб (2) 
10-13 среден (3) 
14-17 добър (4) 
18-21 много добър (5) 
22-25 отличен (6) 

 

Председател на изпитна комисия: П. Попова………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
           Гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34,e-mail: soup@abv.bg 

 

 

Конспект по музика ЗП – 9 клас 
самостоятелна форма на обучение 

I.Теми: 

 
1.Музиката на 20 век 

2.Фолклорът, български музикален фолклор 

3.Глобализацията в музиката 

4.Музиката като стока и мода 

5.Българската следа в световната музика 

6.Рокендрол и рок музика. Изпълнители 

7. Българска поп музика 

8. Музика, медии, технологии 

 

 

 

 

II.Необходими знания и компетентности: 

 

1.Има познания за календарно-обредните традиции 

2.Разбира понятията медия, регионална и глобална музика 

3.Възприема и осмисля музикални явления в съвременната музикална култура 

4.Може да назове имената на български изпълнители като част от световната 

музикална култура 

5.Знае художествени направления като импресионизъм, експресионизъм и 

неокласицизъм 

6. Назовава имената на първите български поп и рок изпълнители – „Щурците” 

БТР, „Сигнал”, Лили Иванова, Емил Димитров 

 

 

III.Скала за оценяване на теста: 

 

Оценка Точки 

                 Слаб  /2 /                От 1  до  5 точки 

                 Среден  /3 /                От 6  до  9 точки 

                 Добър  / 4 /                От 10  до  13 точки  

                Много добър  / 5 /                От 14  до  17 точки 

                Отличен  / 6 /                От 18  до  20 точки 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

Хасково, ул. Кресна  №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: soup@abv.bg 
 

                                                                                                                
 

Критерии за оценка на писмен изпит 

по изобразително изкуство – ЗП,  9 клас 

за определяне на годишна оценка 

Самостоятелна форма на обучение 

 

 

 

 

    Ученикът следва да има знания и компетентности относно: 

 

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

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

2. Познава стиловото многообразие на изобразителното изкуство. 

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

    произведения  на изобразителното изкуства. 

4. Познава историческите епохи и развитието на изобразителното изкуство и             

    архитектурата през отделните исторически епохи. 

5. Познава основни познания за видове и жанрове в изящните изкуства. 

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

    изобразителна, приложно- декоративна, дизайн, синтетична.  

 

 

    Скала за оценяване на теста: 

 

 

Оценка Точки 

                 Слаб  /2 /                От 1    до  6 точки 

                 Среден  /3 /                От 7    до  10 точки 

                 Добър  / 4 /                От 11  до  14 точки  

                 Много добър  / 5 /                От 15  до  17 точки 

                 Отличен  / 6 /                От 18  до  20 точки 

  

 

 

 Всеки верен отговор носи една точка. Въпросите са 20-максимален брой 

точки-20. 
 

 

 

 

 



            СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

гр. Хасково, ул. “Кресна” №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: soup@abv.bg 

                                                                                                                      

                                                                                                        

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА  ПРОГРАМА 

ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА ЗА 9. КЛАС - ЗИП 

САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ 

 

І. Формат на изпита 

Изпитът е писмен и включва:  

 

1. Тестови задачи. 

1.1. Задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. 

1.2. Задачи със свободен отговор. 

 

2. Задача за създаване на текст. 

Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от 

нея (интерпретативно съчинение или есе). 

 

ІІ. Учебно съдържание 

 

Български език Литература 

9. клас 

• Жанрове на устно изказване с цел 

информиране.  

Научно съобщение. Реферат. Доклад 

 

• Специфика на различните информационни  

източници. Научно съчинение. Литературна 

критика. Речници и енциклопедии. 

Библиографски справочници 

 

• Изборът на повествованието, описанието и 

разсъждението в текста с оглед на 

комуникативните намерения на автора. 

 

• Аргументативен текст.  

Интерпретативно съчинение. Есе 

Митология. Фолклор. Сказание (сага). 

Приказка.  

Омир - “Одисея” 

Антична лирика. Автор по избор 

Софокъл. „Едип цар“, „Антигона“ 

Тримата трагици (Есхил, Софокъл, 

Еврипид) и мотивът за Орест и Електра  

Стар завет.  

Мойсей и дългият път към Обетованата 

земя. Животът на Йосиф и неговите братя 

Нов завет. Евангелие от Йоан 

Артуров цикъл. Рицарски роман 

Основни паметници за Кирил и Методий 

Йоан Екзарх  „Шестоднев”. 

Приносът на Търновската книжовна школа 

за развитието и обогатяването 

на средновековната българска литература 

Григорий Цамблак - “Похвално слово за 

Евтимий” 
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Богомилска книжнина. Тайната книга на 

богомилите. Богомилско евангелие  

Разкази и повести в Българското 

средновековие 

 

 

ІІІ. Критерии за оценяване на: 

 

1. Интерпретативно съчинение: 

1.1. Литературни компетентности : 

•Разбиране на условния характер на художествената литература 

• Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история  

• Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат 

при изясняване на зададения проблем  

• Умение за интерпретиране на художествения смисъл 

1.2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. 

• Теза, съответстваща на формулирания проблем 

• Целенасочена и задълбочена аргументация 

• Логически последователна аргументация 

• Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части  

1.3. Езикови компетентности : 

• Владеене и прилагане на лексикалната норма 

• Владеене и прилагане на граматичната норма  

• Владеене и прилагане на правописната норма 

• Владеене и прилагане на пунктуационната норма 

 

2. Есе: 

2.1. Компетентности за изграждане на есе: 

• Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем 

• Полагане на проблема в актуален контекст 

• Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и 

въздействие  

• Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема 

• Теза, съответстваща на формулирания проблем 

• Целенасочена и задълбочена аргументация 

• Логическа или асоциативна организация на текста 

• Логически последователни и смислово обвързани композиционни части  

2.2. Езикови компетентности: 

• Владеене и прилагане на лексикалната норма 

• Владеене и прилагане на граматичната норма 

• Владеене и прилагане на правописната норма 

• Владеене и прилагане на пунктуационната норма 

 

 

 

 



 
                                                     СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
                          Хасково, ул. Кресна  №1, тел. 62 41 20, 62 45 34, факс 62 41 34, e-mail: soup@abv.bg 
 

Изпит по Биология и здравно образование – ЗИП, 9 клас за определяне на годишна оценка 

самостоятелна форма на обучение    

                    

Програма: 

10. Равнища на организация  на живата материя. 

11. Екологични фактори на средата. 

12. Абиотични екологични фактори – светлина, топлина, въздух, вода, почва. 

13. Адаптация на организмите към абиотичните фактори на средата. 

14. Биотични фактори – същност, видове, взаимоотношения. 

15. Популация – същност, структура, свойства. 

16. Биоценоза – същност, структура. 

17. Екосистема – същност, структура, функциониране. 

18. Биосфера – същност, структура, развитие. 

19. Химичен състав на клетката. 

20. Структура на клетката. 

21. Метаболизъм. 

22. Делене на клетката. 

23. Жизнен цикъл и диференциране. 

 

Необходими знания и компетентности: 

Ученикът трябва да може да: 

8.     Описва среди за обитание по определени признаци. 

9. Класифицира по определени критерии абиотичните фактори. 

10. Обосновава основните пътища за приспособяване на организмите към средата. 

11. Дефинира и илюстрира с примери основни екологични категории. 

12. Описва и представя схематично продуктивност на екосистемата, поток на енергията, 

екологични пирамиди, мрежи и трофични нива. 

13. Изброява и описва характерни черти на популацията. 

14. Изброява и описва характерни черти на биоценозата, eкосистемата и биосферата. 

15. Дефинира и илюстрира с примери химичния състав и структурата на клетката. 

16. Описва и представя схематично метаболизма. 

17. Описва и сравнява различните видове делене на клетката.  

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТА 

Част А 

1 – 20 въпрос ................ по 1 точка 

Част Б 

21 въпрос..........................  3 точки 

22 въпрос .........................  3 точки 

23 въпрос .........................  4 точки 

24 въпрос..........................  4 точки 

25 въпрос .........................  6 точки 

................................................................................................... 
Общо 40 точки 

Формула: 2 + х* 0.10  

където х е брой точки 

 


