
7
клас
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График на изпитите7
клас

БЕЛ – 19.05 .2017г

Математика –
22.05.2017г

Чужд език   –
29.05.2017г
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Понедел
ник

Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Времетраене на изпитите7
клас
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Чужд 
език 

60 минути

Математика
І модул:

60 минути

ІІ модул:
90 минути



Изпит по БЕЛ7
клас

Първи модул

 Тест (външно оценяване)

 Максимален брой точки – 65

 Тестът съдържа 25 задачи -
част от тях с избираем отговор, 
а останалите – със свободен 
отговор. 

 Оценката от първия модул се 
вписва в бележника като
текуща.

Втори модул

 Трансформиращ преразказ върху 
неизучаван художествен текст 

 Максимален брой точки – 35

 Учениците изслушват един път 
текста за преразказа.

 Получават един екземпляр от текста 
за преразказ и го четат 
самостоятелно 15 минути. 

 По време на изслушването и на 
самостоятелното четене на текста 
нямат право да си водят бележки.
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Изпит по математика7
клас

Първи модул

 Тест (външно оценяване)
 Максим. брой точки – 65

 Тестът съдържа 20 задачи 
(първите 16 задачи са с 
избираем отговор, а 
останалите 4 – със свободен 
отговор). 

 Оценката от първия модул се 
вписва в бележника като 
текуща

Втори модул

 Включва 4 задачи.
 максим.брой точки - 35

 2 от задачите изискват кратък 
свободен отговор 

 2 задачи изискват разширен 
отговор - ученикът да опише 
начина, по който е стигнал до 
решението, като за всеки етап се 
пишат точки.

* По време на изпита на учениците ще бъде предоставен свитък с формули.
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Формиране на оценка7
клас

Общ брой точки от двата модула – 100. 

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на 

резултатите от двата модула, взети заедно. 

Ако ученикът е работил само по първия модул, ще има право 

да кандидатства. Към точките, които е получил от първия 

модул,  ще се прибавят 0 точки за втория. 
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Преди започване на изпита7
клас

УЧЕНИЦИТЕ

 Влизат в училището не по-късно от 9.45 ч. за изпитите по БЕЛ и 
математика.

 Носят документ за самоличност (лична ученическа карта) и 
служебната бележка.

 Предават на квесторите изключените си мобилни телефони

 Носят:

- по БЕЛ - син химикал

- по математика - линия, пергел, транспортир, триъгълник, син 

химикал, молив и гума
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Преди започване на изпита7
клас

УЧЕНИЦИТЕ

 ИЗСЛУШВАТ инструктажа и се подписват.

 ПОЛУЧАВАТ: голям, среден и малък плик; лист за отговори с 

прикрепена към него идентификационна бланка; свитък за 

допълнителния модул и 3 броя листове за чернова.

 Под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от 

листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да я 

залепват.
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По време на изпита7
клас

УЧЕНИЦИТЕ

 Пишат със син химикал, чертаят с черен молив.

 Не ползват калкулатори, коректори, справочна и мобилна техника.

 Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното 

протичане на изпита.

 Не подсказват и не преписват.

 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната

работа.
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По време на изпита7
клас

Не напускат залата:

 по-рано от 30 минути след началния час на всеки от модулите

 след изтичане на времето за работа по първия модул, ако ще работят по 
допълнителния модул

Ако работят по допълнителния модул:

 НЕ запечатват големия плик

 остават на мястото си до започване на втория модул
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Ако НЕ работят по 
допълнителния модул

7
клас

 След проверка от квесторите на правилното попълване на 
идентификационната бланка на работното място, я поставят в малкото 
пликче, залепват го и го поставят в големия плик с вече запечатания 
среден плик с листа за отговори от първия модул;

 Залепват големия плик;

 Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и 
неизползваните материали по втория модул;

 Подписват се в протокола за дежурство;

 Напускат залата (след като си вземат оставените лични вещи и 
мобилния телефон)
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След приключване на 
втория модул

7
клас

 На работното място след проверка от квесторите на правилното 
попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото 
пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка 
за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден плик с 
листа за отговори от първия модул.

 Залепват големия плик.

 Предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и 
неизползваните листове за чернова.

 Подписват се в протокола за дежурство.

 Напускат залата (след като си вземат оставените лични вещи и 
мобилния телефон).
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Голям жълт плик

Среден бял плик

лист за отговори
от 

I модул

Малък бял плик

идентификационна
бланка

1) Свитък за 
допълнителен 
модул (ако 
ученикът е 
работил)

2) Листове за 
чернова
(само 
използваните)

Извън плика:

1) Тестовата книжка със задачи

2) Неизползваните листове за чернова

3) Неизползваният свитък за II модул

4) Текстът за преразказ
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Важно!!!7
клас

 Учениците имат право да пишат върху тестовите книжки, но работата се 
оценява според нанесените отговори в листа за отговори (за БЕЛ и 
математика).

 В самите свитъци, раздавани по време на изпита,  има примери за това,
как да се отбелязва избраният като верен отговор.

 Има пример и за това, как да се коригира отговор.

 На беловата (по БЕЛ и математика), както и на листа за отговори, не се 
оставят никакви знаци!  

 Спазвайте указанията! 
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Пo-важни дати
7

клас

 Обявяване на резултатите от тестовете – до 05.06.2017 г.

 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити -
12.06.-13.07.2017 г.

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 
от 01.09.2016 г. - 16.06.-22.06.2017 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране -
до 27.06.2017 г.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване 
на заявление за участие във втори етап на класиране -

28.06.-30.06.2017 г.  
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Пo-важни дати7
клас

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до

04.07.2017 г.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 05.07 - 07.07.2017г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап 
на класиране - 10.07.2017 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране –11.07. - 13.07.2017г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до

17.07.2017 г.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 18.07. - 19.07.2017г.
16



Пo-важни дати
7

клас

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 
трети етап на класиране – 21.07.2017 г. 

 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
- определя се от директора до 04.09.2017 г.

 Утвърждаване на осъществения държавен план прием – до 14.09.2017 г.
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На всички седмокласници – успех!7
клас
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