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Утвърдил :
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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ
ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
XII клас
Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение завършват
учебната година с успешно положени изпити за определяне на годишна оценка.
Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет,
изучаван през учебната година. Учебно-изпитните програми обхващат основните
теми на учебното съдържание от учебниците, одобрени от МОН.
Изпитите са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 3,00
Изпитите по чужд език се провеждат в две части: писмена и устна.
Изпитите по информационни технологии и информатика изобразително изкуство и
музика се провеждат в две части: писмена и практическа.
Изпита по физическо възпитание и спорт е практически.
Всички останали изпити се провеждат в писмена форма.
Продължителността на изпитите е:
Два астрономически часа за изпитите, които се провеждат в писмена форма и за
писмената част от изпитите.
Не повече от 30 минути за устната част от изпитите.
До един астрономически часа за практически изпит по ФВС и за практическата
част от изпита по информатика и ИТ
Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части е средноаритметична от
оценките, поставени за всяка част, с точност до единица. Крайната оценка от
изпитите, които се провеждат в две части е слаб 2, когато някоя от оценките на
отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и на двете
части.
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП
Български език
1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на
дискурса
2. Езикът като система
3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната
реализация на зрелостниците при продължаване на образованието и при
постъпване на работа
4. Създаване на аргументативни текстове
Литература
1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият
музикант”, „Цветарка”, „Зимни вечери”/
2. Гео Милев. Поемата „Септември”.
3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”,
„Повест”, „Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/
4. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”,
„Кукувица”, „Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/
5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът
„Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”,
сборникът „Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът
„Женско сърце”, „Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/
6. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”,
„Писмо”/ „Ти помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес
убит…”/, „Вяра”, „Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” /
7. Димитър Димов – романът „Тютюн”.
8. Димитър Талев – „Железният светилник”.
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
Български език
1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на
различни
комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни,
аргументативни/
2. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при
употреби на езика. Кохезия и кохерентност
3 Дискурсен анализ на текст
4 Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез
прилагане на различни дискурсни техники
Литература
1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На
гости у Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”
2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел”
3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме
светится”
4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър”
5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”
6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”
7. Атанас Далчев. „Фрагменти”
8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко”
/творба по избор/
9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на
Солвейг”, „Белият ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят”
10. Георги Караславов. Романът „Снаха”
11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на
поетическия светоглед
12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души”
13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви
чувам”
14. Съвременна българска поезия – автор по избор
15. Съвременна българска проза – автор по избор
16. Съвременна българска драма – автор по избор
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗИП
12ти клас – първи език

1. Self - expression. Culture and the arts.
2. Reported speech.
3. Inventions. Science and technology.
4. The Passive with passive infinitive and gerund.
5. Compound nouns and adjectives.
6. Money. Business. Banking.
7. Expressing dissatisfaction and regret.
8. Conditionals: 0,1,2,3 and mixed conditionals.
9. Houses and places. Collocations.
10. Relative clauses.
11. Mysteries and crime. Rhrasal verbs and idioms.
12. Past model verbs. Impersonal report structures.
13. News and media. Photography. Films.
14. Quantifiers. Inversion.
15. За устната част на изпита: всички текстове от стр.72 до стр.137 от учебника
’’Success” Upper Intermediate, изд. Longman
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РУСКИ ЕЗИК ЗИП
1. Москва деревянная.
2. Москва белокаменная.
3. София.
4. Что такое сарафан?
5. Соперник сари сарафана.
6. Золотые луны в серебряном море.
7. Что такое этикет.
8. Самое популярное лакомство.
9. Ресторан на бульваре.
10. Как одеваются московские девушки?
11. Работа на лето.
12. Самый современный город Росеии.
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗИП
1. Инсталиране и деинсталиране на софтуер. Изисквания на софтуера към
операционната сиситема и хардуера.
Растерна графика /Photoshop/ CS3
2. Растерна компютърна графика - пиксели, резолюция и размери на изображение .
Формати за графични файлове, поддържани от PHOTOSHOP.
3. Компютърно цветознание. Цветови режими и модели. Управление на цветовете във
PHOTOSHOP. Инструменти и команди за запълване с цвят. Цветова палитра.
Преобразуване на изображения от един цветови режим в друг - Image/Mode.
4. Рисуване и редактиране с пикселни инструменти. Настройки и параметри в лентата
Options.
5. Селекции. Инструменти за селекция. Операции със селекции - преместване,
копиране, трансформация на селекция. Съхраняване на селекция.
6. Слоеве. Работа със слоеве. Канали. Маски. Сливане на слоеве. Плоски /flatten Image/
изображения.
7. Работа с текстове. Текст като селекция - Type mask. Растеризиране на текстов слой.
8. Стил на слоя Layer style - Blending Options
9. Цветова и тонална корекция. Автоматични koрекции - Contrast, Levels. Тонални
корекции - Brigthness/Contrast, Levels, цветови - Color balance, Hue/Saturation.
10. Филтри за подобряване на изображението - Sharpen, Blur, Unsharp mask.
11. Промяна на размерите и резолюцията на изображение. Отпечатване.
12. Изображения за Web - цветови изисквания /палитра за Web/ , файлови формати,
оптимизиране на на файлове с цел публикуване в Web пространството.
Програмиране в Интернет – Microsoft Expression Web 4
1. Езикът HTML - същностт и предназначение на езика HTML. Приложения за
създаване на Web страници - текстови редактори, HTML -редактори, програми
WYSIWYG.
2. Браузер, адрес на файл в Web - URL, сървър.
3. Microsoft Expression Web - работен екран и работа с менюта и прозорци
4. Настройки на страницата - свойства. Записване на страницата. Разглеждане с
браузър.
5. Форматиране на текст. Списъци.
6. Разглеждане на HTML кода на страницата. Структура на HTML документ. Основни
тагове - Title, Head, Body.
7. Създаване на хипервръзки. Web сайт. Карта на сайта. Адресиране.
8. Добавяне на изображения в страница. Видове изображения. Свързани изображения.
Фоново изображение.
9. Визуализиране на данни чрез таблици.
РЕСУРСИ ЗА УЧЕНЕ:
Интернет, Help на програмите и всяка специализирана литература.
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗИП
ИЗПИТНИ ТЕМИ:
1 История и колективна памет.
2. Нация и гражданско общество.
3. Балкани,балканистика,балканизъм.
4. Източният въпрос.
5. Фактори за ранното национално формиране.
6. Сърбия /1804 – 1838г./. Гърция /1821 – 1864/.
7. Влашко и Молдова.
8. Борбите за независимост на Черна гора и албанците срещу Османската империя.
9. Национална консолидация на хърватите и словенците в Дунавската монархия.
10. Босна и Херцеговина под османска и австро - унгарска власт.
11. Сърбия в ролята на „балкански Пиемонт”.
12. Либералният проект за южнославянска федерация.
13. Критските въстания.
14. Македонският въпрос – политически и културни аспекти.
15. Криза на парламентарната демокрация.
16. Нови държави – нови малцинства.
17. Национализъм и национален въпрос след Първата световна война.
18. От антифашизъм към социална революция.
19. Изковаването на „желязната завеса” на Балканите.
20. Балканските страни в годините на „студената война”.
21. Разпадането на комунизма в Югоизточна Европа.
22. Гражданската война в Югославия /1990 – 1995 г/.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Учебник по „История и цивилизация“ – 8 клас
Автори: Александър Кертин, Мариана Йовевска
Издателство: „Просвета“ 2003г.
Изготвил: Теодора С. Стоянова
Младши учител по История и цивилизация
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ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗИП
1. Екологоустойчиво развитие на света.
2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.
3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и
Латинска Америка.
4. Безработицата като социално явление.
5. Бедността като социално-икономическо явление.
6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.
7. Типология на страните в света.
8. Световни икономически организации.
9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на
стопанството, обществото и екологията.
10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.
11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и
земеделието.
12. Безработицата и социалната политика на България.
13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България –
сравнителна характеристика на два региона по избор.
14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България –
сравнителна характеристика на два региона по избор.
15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България –
характеристика на регион по избор.
16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България –
характеристика на регион по избор.

Литература: учебник по География и икономика за 10 клас на изд Просвета
Изготвил Вера Георгиева
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП
1. Хипотези за произхода на живота
2. Еволюция на праклетката
3. Еволюция на растенията
4. Еволюция на безгръбначните животни
5. Еволюция на гръбначните животни
6. Развитие на еволюционната идея
7. Теория на Дарвин за еволюцията
8. Изкуствен и естествен отборю
9. Борба за съществуване
10. Популацията-елементарна еволюционна единица
11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния
процес
12. Същност и структурна организация на биологичния вид
13. Видообразуване
14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични
доказателства за макроеволюцията.
16. Биологична и социална същност на човека
17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
18. Биоценоза. Биотични фактори.
19. Състав и граници на биосферата. Биоми.
20. Видове биоми.
21. Биогенно химичен състав- кръговрат.
22. Произход и значение на природните ресурси. Антропогенен ресурсен
цикъл и замърсяване на околната среда.
23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
24. Антропогенно замърсяване на почвения слой
25. Растителни ресурси и тяхното използване
26. Животински ресурси и тяхното използване
27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на
биосферата.

Литература: учебник по Биология и здравно образование на изд Просвета за 10 клас
Изготвил: Вера Георгиева
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СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗП
I. Изпитни теми
1. Формулиране и разработване на проект. Избор на: тема, екип и роля на
координатора
2. Цели на проекта. Дейности и срокове. Бюджет на проекта. Успеваемост.
3. Що е Глобализация?
4. Що е Регионализъм?
5. Що е Религиозен фундаментализъм?
6. Що е Балканизъм?
7. Малцинства.
8. Национална идентичност и национално достойнство.
9. Символи на ЕС.
10. Интеграция на България в ЕС.
11. Основни фондове, достъпни за България.
12. Европейски съюз.
13. Съвет на Европа.
14. Европейска Централна банка.
15. Икономически и паричен съюз.
16. Осн. белези на валутния борд.
17. Граждански протести и инициативи.
18. Граждански добродетели.
19. Правата на човека.
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СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗИП
I. Изпитни теми

1. Природа и общество.
2. Глобализацията – тревога и надежда.
3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.
4. Културно наследство.
5. Култура и индивидуализъм.
6. Подготовка за интервю (кастинг).
7. Разработване на идеен проект за малко предприятие.
8. Публичното дискутиране.
9. Защита на основните човешки права.
10. Модерният човек.
11. Човешки различия.
12. Националната държава и малцинствата.
13. Европейска икономическа интеграция.
14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.
15. Членство на България в ЕС.
16. Има ли конфликт на Балканите.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗИП

1. Иконография.
2. Проект за авангарден костюм.
3. Натюрморт.
4. Художествена фотография.
5. Проект за декоративна рисунка.
6. Иконопис - проект икона.
7. Реклама.
8. Пърформанс.
9. Изкуство и религия.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗП

1. Покриване на нормативи
а) 50 м. гладко бягане
б) скок дължина от място
в) изправяне от лег
г) 300 м. гладко бягане
д) ловкост
е) пъргавина
ж) спорт по избор (волейбол, баскетбол)

