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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

 ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА - ЗП– 7. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

БЪЛГРАСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА - ЗП 

І Български език 

1. Текстът в сферата на масовата комуникация – жанрове 

2. Художествен текст . Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични); 

3. Сложно съставно изречение – същност, видове, пунктуация 

4. Сложно смесено изречение– същност, пунктуация 

5. Употреба на фразеологични словосъчетания 

6. Глагол 

 6.1. Вид на глагола 

 6.2. Наклонение на глагола – видове 

7. Пряко и непряко предаване на чужда реч . Цитиране 

8. Съвместна употреба на глаголните времена 

ІІ Литература 

1. Христо Ботев -    „На прощаване“  

2. Иван Вазов - „Немили-недраги“,  

  „Една българка“,  

  „Опълченците на Шипка“,  

  „Българският език“  

3. Алеко Константинов - Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!...)  

        Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”)  

4. Пенчо Славейков - „Неразделни” 

5. Пейо Яворов - „Заточеници”  

6. Елин Пелин - „По жътва“  

7 .Йордан Йовков - „По жицата“ 

Учебници:         Български език – Петя Костадинова, изд. „Анубис”    

   Литература – Клео Протохристова, изд. „Анубис” 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ - ЗП 

Тестът съдържа  задачи по български език и литература – със структуриран отговор и  с 

кратък свободен отговор.  

По български език ученикът трябва да покаже знания и умения за: 

1. Анализ на съдържателни и функционални особености на текст/ и на свързано с 

текста изображение. 

2. Анализ на лексикално-смислови отношения 

3.  Преобразуване на пряка реч в непряка 

4. Редактиране на допуснати в текст граматични,  правописни и пунктуационни грешки 

5. Морфологичен, синтактичен и лексикален анализ 

По литература ученикът трябва да покаже: 

1. Знания за авторите , заглавията  и жанровете на изучаваните в седми клас творби 

2. Умение да разчита внушенията на художествен текст 

3. Знания за героите – нравственост, поведение, реч, портрет 

4.   Умение за разчитане на смисъла на конкретен художествен образ 

5.   Умение за тълкуване на поведението и постъпките на литературен герой 

Забележка: Оценката се формира въз основа на двата компонента – български език и  

литература,  като точките се преобразуват в оценка по скала, разработена от изпитната 

комисия 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ- ЗИП 

Знанията се проверяват чрез тест, съдържащ  задачи по български език и литература 

със структуриран отговор и  с кратък свободен отговор.  

По български език ученикът трябва да покаже знания и умения за: 

1. Анализ на съдържателни и функционални особености на текст 

2. Анализ на лексикално-смислови отношения 

3. Редактиране на допуснати в текст граматични,  правописни и пунктуационни грешки 
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4. Морфологичен, синтактичен и лексикален анализ 

По литература ученикът трябва да покаже: 

1. Знания за авторите , заглавията  и жанровете на изучаваните в седми клас творби 

2. Умение да разчита внушенията на художествен текст 

3. Знания за героите – нравственост, поведение, реч, портрет 

4. Знания за структурните елементи и текстовите структури в художествен  

Забележка: Оценката се формира въз основа на двата компонента – български език и  

литература,  като точките се преобразуват в оценка по скала, разработена от изпитната 

комисия. 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ЗП   

   

І .ИЗПИТНИ  ТЕМИ 

Граматика /писмен  изпит/ 

1.Present Simple Tense / Present Continuous Tense.  

2. Future Tenses 

3. Past Simple / Past Continuous Tense 

4. Infinitive and ing- form 

5.Present Perfect  

6. The Passive voice 

7. Modal verbs.  

8. Adverbs of degree, gradable and non-gradable adjectives. 

9 Quantifiers – some, any, much, many, (a) little, (a) few, a bit of, a number of, a dozen of 

10. Definite, Indefinite article. Zero article.  

II. УСТЕН   ИЗПИТ 

1.  What type of music do you like? Talk about traditional music in Bulgaria. 

2. What types of books do you know? What types of books do you like reading? Why? 

3. What kind of personal qualities do you think are needed to do extreme sports? What kind of 

person would risk his/her health and / or life just for the thrill if it? 

4. What kind of holiday do you prefer? Why? 

5. Are you keen on recycling? What do you do to save the environment? What do you do to 

save the water? 

ІII.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНE ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА  

НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЧУЖД   ЕЗИК 

Отличен  6: Знанията  и  уменията  са  задълбочени. Ученикът  владее  свободно  учебния  

материал  съгласно  учебната  програма,  Последователно  и изчерпателно  отговаря  на  

поставените  въпроси / писмени  или устни/ 

Много добър 5: Знанията  и  уменията  са  овладени  с  незначителни  пропуски. Ученикът  се  

ориентира  много  добре  в  лексико-граматичния  материал, предвиден  за  определеното  

ниво. Изпълнява  поставените  задачи  без  нужда  от  подсещащи  въпроси, но недостатъчно 

изчерпателно. Справя  се  с практическата  задача  с  незначителни  грешки, които  не  пречат  

на  цялостната  комуникация. 

Добър 4: Знанията  и  уменията  са  частични. Ученикът  е  овладял  само  основния  материал, 

предвиден  за  определеното  ниво. Недостатъчно  комплексно  прилага  изучения  лексико-

граматичен  минимум. Има  нужда от водещи  въпроси  при  изпълнение  на  езикова  

задача.Допуска  грешки, които не водят  до  проблеми в комуникацията. 

Среден  3: Знанията  и уменията  са  несистемни  и  непълни.Ученикът  не владее  достатъчно  

пълно  лексико-граматичния  материал. При  изпълнение  на  практическата  задача  допуска  

грешки, които  влошават  качеството  на  речта, правейки  я  граматически  неправилна,на  

отделни  места  неясна. Не се  справя  без  чужда  помощ. 

Слаб  2: Знанията  и уменията  не  са  формирани. Ученикът  не е овладял  лексико-

граматичния  материал. Трудно  се  ориентира  в  условието  на  заданието. При  изпълнение  
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на практическа  задача  допуска  груби  фонетични, граматични, лексикални, синтактични и 

стилистични  грешки. 

ОФОРМЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПОЧУЖД ЕЗИК. 

Оценката  е  средноаритметична  от  оценките, поставени  за всяка  част  /писмена и 

устна/  с  точност  до  единица. Крайната  оценка  се  формира  като  средноаритметична  от  

оценките  на  членовете  на  изпитната  комисия  с  точност  до  единицата. Ако  оценката  на  

един  от  компонентите  е  Слаб /2 /, то крайната  оценка  е  Слаб /2/. В  този  случай  

поправителният  изпит  се полага  и в  двете  части  / писмена и устна.  

Учебник: WINNERS, Express Publishing 

 
МАТЕМАТИКА-ЗП 

7. КЛАС 

 Тема 

1.  Тъждествени изрази 

2.  Формулите (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2 

3.  Формyлата (а + b)(а – b)= а2 – b2 

4.  Формyлите (а ± b)3 = а3 ± 3a2b + 3ab2  b3 

5.  Формулите аз ± b3 = (а ± b)(а2 + аb + b2) 

6.  Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител 

7.  Разлагане чрез формулите за съкратено умножение 

8.  Разлагане чрез групиране 

9.  Разлагане чрез комбиниpано използване на рaзлични метoди 

10.  Тъждествено преобрaзyване на изрaзи - приложение 

11.  Точка, права и oтсечка 

12.  Лъч, полуравнина и ъгъл 

13.  Съседни ъгли, противопoложни ъгли. Перпендикулярни прави 

14.  Ъгли, получени при пресичането на две прави с тpета. Признак за успоредност на две прави 

15.  Аксиома за успоредните прави 

16.  Свойства на успоредните прави 

17.  Триъгълник. Елементи 

18.  Сбор на ъглите на триъгълник 

19.  Външен ъгъл на триъгълник 

20.  Числови равенства. Свойства 

21.  Уравнение c едно неизвестно 

22.  Еквивалентни уравнения 

23.  Уравнението ах + b = 0 

24.  Уравнението (ax + h)(cx + d) = 0 

25.  Уравнението |ах + b| = с 

26.  Уравнения, свеждащи се до линейни 

27.  Моделиране с линейни урaвнения 

28.  Задачи от движение 

29.  Задачи от работа 

30.  Задачи от капитал 

31.  Задачи от смеси и сплави 

32.  Еднакви тpиъгълници 

33.  Първи признак за еднаквост 

34.  Втори признак за еднаквост 

35.  Равнобедрен тpиъгълник 

36.  Симетрaла на отсечка 

37.  Трети признак за еднаквост на триъгълници 

38.  Перпендикуляр от точка към права 

39.  Правоъгълен триъгълник c ъгъл 30° 

40.  Медиана към хипотенузата на правоъгълен триъгълник 
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41.  Признак за еднаквост на правоъгълни тpиъгълници 

42.  Ъглополовяща на ъгъл 

43.  Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник 

44.  Числови неравенства. Свойства 

45.  Еквивaлентни неравенства 

46.  Неравенство c едно неизвестно 

47.  Линейно неравенство c еднo неизвестно 

48.  Неравенства, свеждащи се до линейни 

49.  Приложение на линейните неравенства 

50.  Неравенства между стpани и ъгли в тpиъгълника 

51.  Неравенство на триъгълника 

52.  Успоредник. Свойства на стpаните 

53.  Свойства на диагоналите на успоредник 

54.  Свойства на ъглите на успоредника 

55.  Построяване на успоредник 

56.  Правоъгълник 

57.  Ромб 

58.  Квадрат 

59.  Трапец. Равнобедрен трапец 
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗП 

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

Компютърна система 

1. Основни технически параметри на частите на компютърна система. 

2. Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс. Защита на 

данните в компютърната система 

3. Средства и методи за защита на информация. Използване на антивирусни програми. 

Електронни таблици 

4. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица. 

5. Основни операции с клетки и области в електронна таблица. Работни листове. 

6. Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни. Логически 

оператори. 

7. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. 

8. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея. 

Компютърна текстообработка 

9. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи. 

10. Създаване и оформяне на таблици със средствата на текстообработваща програма. 

11. Вмъкване, оформяне и позициониране на нетекстови обекти в текстов документ – 

художествен надпис, графична форма, текстово каре, рамка. 

12. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа. 

Компютърна презентация 

13. Създаване на компютърна презентация по зададена тема. Използване на звукови 

ефекти, диаграми и таблици. 

14. Запазване на презентация в различни файлови формати. 

15. Правила за представяне на презентация пред публика. 

Интернет 

16. Същност на глобалната мрежа Интернет. Основни начини за достъп до Интернет. 

17. Работа с програма за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата 

в Интернет. 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Информационни технологии за 7. клас – Задължителна подготовка - Учебното 

помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на 

образованието и науката. 

Автори: Кр. Манев и др.  

Издателство: Изкуства 

2. Интернет. 

Вид на изпита: писмен и практически 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Отлична оценка: 

 висока степен на овладяване на учебния материал; 

 логически последователен и цялостен текст; 

 наличие на конкретни анализи; 

 умение да изрази съжденията си; 

 прецизност на формулировките и термините; 

Много добра оценка: 

 верни, точни, значими, но недостатъчни разсъждения; 

 отклонения от основната тема; 

 познаване на терминология; 

Добра оценка: 

 непълнота в обхвата на темата; 

 недобро умение да се осъществяват логически преходи в терминологията по 

темата; 

 проява на отклонения от основната тема; 

Средна оценка: 

 ясно проличава непълнота в обхвата на темата; 

 съществено отклонение от темата; 

 повърхностен обхват на темата; 

Слаба оценка: 

 неспособност да се обхване темата; 

 непознаване на тематичното съдържание; 

2. ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ: 

 самостоятелна работа на ученика с предварително зададени условия и срок за 

изпълнение на практическа задача; 

 изготвяне на компютърен документ чрез подходящ софтуер;  

При тестови, писмени и практически изпитвания върху всяка писмена работа, до 

всяка задача (компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и 

изпълнение. Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + K
N

.
4

” , където N е 

максималния брой точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика 

точки. Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число. 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени 

върху писмената и практическата част.   
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

 ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА - ЗП– 7. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1.В началото на човешката история 

2. „Неолитната революция” – преходът към земеделие и скотовъдство 

3. Днешните български земи –огнище на цивилизации 

4. Страната на Нил 

5. Владетел и общество в Древен Египет 

6. Религията на древните египтяни 

7. Първите държави  в Месопотамия 

8. Обществата в Месопотамия 

9. Религиозни култове в древна Месопотамия 

10. Империите на Древния Изток 

11. Образованието в Египет и в Месопотамия 

12. История и религия на древните евреи 

13. Егейските цивилизации и раждането на Елада 

14. Античниятсвят и войната. Троянската война 

15. Богове и герои в Древна Елада 

16. Античният полис и неговите граждани 

17. Спарта през VІ – V в.пр.Хр. 

18. Атина през VІ – V в.пр.Хр. 

19. Гръко-Персийските войни и Пелопонеската война 

20. Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство 

21. Културата на Древна Елада 

22. Всекидневието на Елинския град 

23. Тракийската държавност. Одриското царство 

24. Тракийската култура – светът на един безписмен народ 

25. Империята на Александър Македонски 

26. Елинистическата цивилизация 

27. Древна история на Италия. Раждането на Рим 

28. Римската република 

29. Римската военна експанзия в средиземноморието 

30. От република към империя 

31. Ранната римска империя 

32. Древна Тракия в римския свят 

33. Общество и религия в Римската империя 

34. Раждането на християнството. Християнската религия и църква І – ІІІ в. 

35. Късната римска империя 

36. Рим – Вечният град 

37. Римската култура 

II КРИТЕРИИ ЗА ПИСМЕНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Проверка на знанията чрез тест 

0-30% - слаб 2 

31-46% - среден 3 

47-65% - добър 4 

66-85% - много добър 5 

86-100% - отличен 6 

Писмено  изпитване 

Отличен 6: Притежава знания за българската и световна история. Умее да представя, 

анализира и интерпретира различните истопрически източници: писмени исторически тестове, 

различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни. Умее да съставя 

хронологии за определени епохи, периоди и събития. Умее да дефинира основни исторически 

понятия. Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие и 

коментира историческите понятия, включени в писмен източник. Умее да създава текст по 

зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници). 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

 ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА - ЗП– 7. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

Умее да работи с историческа карта и да анализира исторически документи. Да доказва 

убедително знанията си чрез пълни и аргументирани отговори. Притежава богата езикова 

култура. 

Много добър 5: Познава добре материала, но се затруднява при посочването на примери, които 

илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие. 

Добър 4: Интерпретира историческата информация, но има пропуски. Трудно коментира 

историческо понятие включено в исторически източник. 

Среден 3: Слабо интерпретира различните исторически факти и събития. Има съществени 

пропуски и нарушава хронологията на събитията. Познанията са задоволителни. 

Слаб 2: Не познава фактите и има сериозни пропуски в знанията. Не се ориентира в 

хронологията на събитията и не умее да ги анализира. 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНИК: автори - Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова; издателство – 

„Булвест 2000“ 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

I.Азия 

1.Географско положение, граници  и големина на Азия.Бряг и брегова линия. 

2.Релеф на Азия. 

3.Полезни изкопаеми 

4.Климат 

5.Води 

6.Природни зони. 

7.Население. 

8.Стопанство 

9.Страни в континента Азия 

II.Индийски океан. 

III.Австралия 

1.Географско положение ,граници и големина на Австралия. Бряг и брегова линия. 

2.Релеф и полезни изкопаеми 

3.Климат и води 

4.Население 

5.Стопанство 

IV.Тихи океан 

V.Антарктида 

ІІ. Критерии за оценяване: 

1. Оценка Отличен /6/ се поставя на писмена работа, в която ученикът последователно, 

вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси. 

 2. Оценка Мн. добър /5,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът 

последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси, но е 

допуснал несъществени пропуски и някои неточности.    

 3. Оценка Добър /4,00/ се поставя на писмена работа, в която ученикът  е развил 

компонентите на изпитните въпроси, но липсва изчерпателност в изложението. То е 

схематично, с пропуски и несъществени грешки. 

 4. Оценка Среден /3,00/ се поставя на писмена работа, в която компонентите на 

изпитните  въпроси са развити повърхностно, със съществени пропуски и грешки. 

 5. Оценка Слаб /2,00/ се поставя на писмена работа, в която компонентите на изпитните 

въпроси са представени много  елементарно, с много съществени пропуски. Същата оценка се 

поставя и когато поставените въпроси не са развити. 

III. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНИК  ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 7клас 

Издателство”Булвест 2000” 

Авторски колектив:Р.Пенин;В.Стоянова 
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ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП 

Едноклетъчни организми - 

1. Обща характеристика на едноклетъчните предядрени организми. Бактерии и 

цианобактерии 

Царство Същинскоядрени едноклетъчни организми 

2. Обща характеристика на едноклетъчните същинскоядрени  едноклетъчни организми. 

3. Тип Кореноножки. Тип камшичести 

4. Тип Ресничести. Колониални едноклетъчни организми 

Многоклетъчни организми 

Царство Растения 

5. Обща характеристика на растенията. Талусни растения. 

6. Растителни тъкани – образователна, основна, покривна, проводяща, механична 

7. Видоизменени растителни органи.  

8. Кормусни растения. Отдел Мъхове. Отдел Папрати 

9. Отдел Семенни растения. Подотдел Голосеменни – обща характеристика и 

многообразие 

10. Подотдел Покритосеменни растения – обща характеристика и многообразие. 

Царство Гъби 

11. Обща характеристика и многообразие на гъби 

Царство Животни 

12. Обща характеристика на животните. Тип Мешести – обща характеристика и 

многообразие 

13. Тип Плоски. Тип Кръгли червеи. Тип Прешленести червеи 

14. Тип Членестоноги – обща характеристика, класификация и многообразие 

15. Тип Мекотели – обща характеристика и многообразие 

Ролята на организмите в природата и значението им за човека 

16. Ролята на живите организми в кръговрата на веществата 

17. Взаимоотношения между организмите в природата 

18. Паразитни едноклетъчни и паразитни растения – значение 

19. Паразитни гъби и безгръбначни животни. Заболявания причинени от тях. Хигиенни 

норми 

20. Биоразнообразие на растенията и животните в България. Ролята на човека за опазване 

на биоразнообразието. 

Литература 

1. Учебник по Биология и здравно образование -  7 клас 

Издателство „ Анубис” 

2. Учебник по Биология и здравно образование -  7 клас 

Издателство „ Булвест 2000” 

3. Учебник по Биология и здравно образование -  7 клас 

Издателство „ Просвета” 

Общи насоки: изпитът се осъществява в рамките на 2 астрономически часа и включва два 

типа тестови задачи:  задачи със затворен отговор - 20 на брой и задачи с отворен отговор – 4 

на брой  (по една задача за всяко ядро на учебно съдържание).  

При изпит за определяне на срочна оценка да се спазва същият формат със съобразяване на 

учебното съдържание, което е изучавано към момента на приключване на срока 

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

I. Конспект 

1. Електричен заряд и електричен ток. 

2. Електрично напрежение. 

3. Закон на Ом. Електрично съпротивление. 

4. Източници на електрично напрежение. 

5. Последователно и успоредно свързване на консуматори. 
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6. Електрични вериги. 

7. Електрична енергия. Закон на Джаул- Ленц. 

8. Мощност на електричния ток. 

9. Светлина. 

10. Отражение и пречупване на светлината. 

11. Пълно вътрешно отражение. 

12. Спектър на светлината. 

13. Светът на цветовете. 

14. Плоско огледало. 

15. Сферично огледало. 

16. Лещи. 

17. Трептения. 

18. Звук 

19. Строеж на атома и атомното ядро. 

20. Радиоактивност. 

21. Слънчева система. 

22. Слънце и звезди. 

23. Галактики. 

24. Развитие на Вселената 

 

II. Формат на изпита 

    Изпитът включва задачи по физика и астрономия от три вида: 

- задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само 

един е верен – осем задачи;  

- задачи със свободен отговор – две задачи; 

- един теоретичен въпрос. 

III. Критерии за оценка 
Работата ще бъде оценявана по точкова система и резултатът съотнесен към оценка. 

IV. Времетраене 

Изпитът е писмен, с продължителност 2 (два) астрономически часа 

V. Препоръчителна литература 

Учебник по Физика и астрономия 7 клас – ЗП (М.Максимов, Булвест 2000) 
 

ХИМИЯ И ООС 

I.  Теми 

1. Химични знаци. Количество вещество. 

2. Химични формули – означаване, видове, наименования. 

3. Валентност. Съставяне на химични формули. 

4. Химични уравнения - съставяне. 

5. Натрий – строеж, физични и химични свойства. 

6. Натриева основа- свойства , значение и физиологично действие. 

7. Алкална група. Прости вещества на алкалните елементи- строеж, свойства и откриване. 

8. Химични съединения на алкалните елементи- оксиди и хидроксиди. 

9. Значение на алкалните елементи. 

10.  Хлор- строеж, физични и химични свойства. 

11.  Киселини- свойства, определяне на химичен характер. 

12.  Халогенна  група- прости вещества на халогенните елементи. 

13. Химични съединения на халогенните елементи. 

14.  Халогените в нашия бит и практика. 

15.  Периодичен закон и периодична система. 
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16.  Закономерности в периодичната система. 

17.  Химични процеси- топлинни ефекти  и скорост при химичните реакции. 

18.  Ролята на човека за опазване на околната среда. 

II. Формат: 

Тест, включващ информация по учебното съдържание.  

В теста химия, задачите са разпределени в 2 типа: 

ТИП А- задачи с избираем отговор, в които само един от посочените отговори е верен. 

ТИП Б- задачи със свободен отговор. 

III. Критерии за оценка: 

Работата ще бъде оценявана по точкова система и резултатът съотнесен към оценка. 

IV. Времетраене: 

Изпитът е писмен, с продължителност 2 (два) астрономически часа 

V. Препоръчителна литература 

1. Химия и опазване на околната среда – 7 клас ; издателство „Педагог 6“ ; Автори : 

М.Павлова,  М.Кирова и др. 

 

МУЗИКА 

Писмен изпит върху следните теми: 

 

1. Музикалният барок. Й.С.Бах 

2. Европейски класицизъм – В.А. Моцарт 

3. Европейски класицизъм – Лудвиг ван Бетовен 

4. Музиката на Европа през ХІХ век – музикално-сценични жанрове /опера, оперета, 

балет/ 

5. Световната музикална култура през ХІХ век – Джордж Гершуин 

6. ХХ век: рокендрол и рок-култура 

7. ХХ век: „сериозна” и популярна музика - особености на музикално-изразните средства 

на мюзикъла. 

Практически изпит: Въпроси с прозвучаване на музика и изпълнение две песни от учебното 

съдържание. Формат на изпита: Две части Писмена – 2 астрономически часа и Практическа – 

30 минути. Оценката се формира като средноаритметично и се закръгля до единица. 

Литература:  Учебник Музика 7. клас на изд.  „Анубис“ – Валентина Манолова 

Учебник Музика 7. клас на изд. „Просвета“ – Вяра Сотирова 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

КОНСПЕКТ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНОИЗКУСТВО ЗА VIIКЛ 

/СФО/ 

1. Перспективни явления 

2. Линейна перспектива. 

3. Въздушна перспектива. 

4. Цветова гама. 

5. Основни пропорции и строеж на човешкото тяло. 

6. Възрастови различия на човешкото тяло. 

7. Елементи и основни принципи на човешкото тяло. 

8. Композицията в различните видове изкуства. 

9. Изкуството на Възраждането в Северна Европа 

10. Архитектура и монументални изкуства. 

11.Изобразителни знаци и символи 

12. Визуална комуникация. 

13. Шрифт. 

14. Паметници на изкуството от Българското възраждане. 

15. Изкуството в Италия. 
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо  Ботев ” 
7300, гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. “Страцин” №1,  

 e- mail: sou_kubrat@abv.bg       www.soukubrat.com 

ИЗПИТНА ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ 

 ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА - ЗП– 7. КЛАС 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТИ 2 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Електрически вериги,компоненти,връзки и схеми. 

2. Електронни елементи и схеми. 

3. Технически средства за измерване и контрол. 

4. Градивни елементи на техническите обекти и системи. 

5. Професионални дейности при разработване ,производство и експлоатация на технически 

обекти. 

6. Материали- произход и приложение. 

7. Технически средства и системи за комуникация. 

8. Компютърни системи.Основни компоненти. 

9. Основи на консумирането. 

10.Устройство за автоматичен контрол,управление и регулиране. 

11. Технология и технологични процеси. 

12. Техническо документиране и стандартизация. 

 

НОРМАТИВ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ТЕСТОВЕ 

 

МОМИЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина 

от място 

Изправяне от 

тилен лег 

Бягане 300 

м 

1 9,0 – 9,4 148 - 158 43 - 49 76 - 80 

2 8,7 – 8,9 159 - 165 50 - 54 73 - 75 

3 8,5 – 8,6 166 - 172 55 - 60 70 - 72 

4 8,2 – 8,4 173 - 183 61 - 70 66 - 69 

5 Под 8,2 Над 183 Над 70 Под 66 

МОМЧЕТА 

 

Тест точки Бягане 50 м Скок дължина 

от място 

Хвърляне на 

плътна  топка 3 кг 

Бягане 600 

м 

1 8,5 – 9,0 158 - 169 391 - 450 156 - 166 

2 8,2 – 8,4 170 - 177 451 - 490 150 - 155 

3 8,0 – 8,1 178 - 185 491 - 530 143 - 149 

4 7,6 – 7,9 186 - 197 531 - 590 134 - 142 

5 Под 7,6 Над 197 Над 590 Под 134 

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ: Окончателната оценка се формира от събраните точки както следва: 

 

Слаб 2 Среден 3 Добър 4 Много добър 5 Отличен 6 

1 – 4т. 5 – 8т. 9 – 12т. 13 – 16т. 17 – 20т. 
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