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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ
ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
VIклас
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 – ООП
ИЗПИТНИ ТЕМИ
I.Български език
1.Текстът в научното общуване
2.Урочна статия
3.Извличане и обработване на информация от урочна статия
4.Особености на научното описание,повествование и разсъждение
5.Текстът в научното общуване
6.Показателно местоимение
7.Въпросително местоимение
8.Относително местоимение
9.Отрицателно местоимение
10.Неопределително местоимение
11.Обобщително местоимение
12.Звукови промени в думата. Променливо Я
13.Сегашно деятелно причастие
14.Минало страдателно причастие
15.Деепричастие
16.Минало неопределено време
17.Минало предварително време
18.Бъдеще време в миналото
19.Съюз
20. Междуметие
21.Частица
22.Неизменяеми части на речта
23.Съчинителни връзки в изречението
24.Еднородни части в простото изречение
25.Сложно съчинено изречение
26.Отговор на научен въпрос
27.Обява
28.Делова покана

II.Литература
1. „Хубава си, моя горо“-Любен Каравелов
2. „Отечество любезно, как хубаво си ти“ -Иван Вазов
3. Из „Моето семейство и други животни“ (Дж. Даръл): подбрани откъси от IV глава
4. „Косачи“ -Елин Пелин
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5. „Художник“ -В. Ханчев
6. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
7. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
8. Из „Принцът и просякът“ (М. Твен): I. и III глава
9. „Братчетата на Гаврош“ -Хр. Смирненски
10. „Серафим“ -Й. Йовков
11. Из „Автобиография“ (Бр. Нушич): „Урок по география“
12. Из „Малкият принц“ (Екзюпери): част XXI
13.Характеристика на герой
14.Описание на пейзаж в художествен текст
15.Сбит преразказ

Препоръчителна литература:
1. Български език за 6. клас М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска Издателска къща
„Анубис“
2. Литература за 6. клас К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова Издателска къща
„Анубис“
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – РП
ИЗПИТНИ ТЕМИ
Речева ситуация. Общуване
„Хубава си, моя горо“-Любен Каравелов
Текстът в научното общуване
„Отечество любезно, как хубаво си ти“ -Иван Вазов
Звукови промени в думата
Из „Моето семейство и други животни“ (Дж. Даръл): подбрани откъси от IV глава
Местоимения: лично местоимение, притежателно местоимение, показателни местоимения,
възвратно лично местоимение, възвратно притежателно местоимение
8. „Косачи“ – Елин Пелин
9. „Художник“ -В. Ханчев
10. Нелични глаголни форми. Причастия
11. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
12. Глаголни форми за време
13. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
14. Из „Принцът и просякът“ (М. Твен): I. и III глава
15. „Братчетата на Гаврош“ -Хр. Смирненски
16. Еднородни части в простото изречение
17. Из „Автобиография“ (Бр. Нушич): „Урок по география“
18. „Серафим“ -Й. Йовков
19. Сложно съчинено изречение
20. Из „Малкият принц“ (Екзюпери): част XXI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ООП
ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. People  Vocabulary- daily life, jobs in the house, such/so, describing character and appearance; 
Grammar- present simple, present continuous, countable, uncountable nouns, , too many/ too much,
some/any, 0 article, can/can’t  Writing about your best friend
2. Going places  Vocabulary- transport, countryside activities, wild plants, asking and giving directions 
Grammar- past simple, plural nouns, prepositions of time  Writing a note how to get to your house
3. Heroes  Vocabulary- disasters, feelings, heroes and legends;  Grammar- pat simple, could, was/were able
to  Writing about your hero
4. Nature  Vocabulary- nature, geography, animals  Grammar- comparative and superlative adjectives,
numbers  Writing about litter problem
5. Outdoors  Vocabulary- places and things to do in a town, shops, favourite activites  Grammar- present
continuous for future arrangements, would like to, may, expressing quantity  Writing an email about your
weekend
6. Body and mind  Vocabulary- favourite TV programmes, keeping fit and healthy,  Grammar- must, have
to, 0 conditional, gerund  Writing- writing text message in full
7. Events  Vocabulary- favourite text types, verbs, linking words  Grammar- past continuous, while,
adverbs of manner, a/an,the  Writing- writing a story
8. Ambitions  Vocabulary- jobs, having fun in a town, wild animals  Grammar- be going, prepositions of
movement  Writing- writing an email
9. Today and tomorrow  Vocabulary- the world around me, the Universe, eating out  Grammar- will for
predictions, prepositions of place, when and after  Writing- writing a letter for a time capsule
10. In my life Vocabulary- sport;  Grammar- ordinal numbers  Writing a biography of a sports star
Изпитът се провежда в две части- писмена и устна
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МАТЕМАТИКА - ООП

1. Окръжност. Дължина на окръжност
2. Кръг. Лице на кръг
3. Лице на многоъгълник
4. Призма. Лице на повърхнина и обем на призма
5. Пирамида. Лице на повърхнина и обем на пирамида
6. Прав кръгов цилиндър. Лице на повърхнина и обем на прав кръгов цилиндър
7. Прав кръгов конус. Лице на повърхнина и обем на прав кръгов конус
8. Сфера. Лице на повърхнина на сфера
9. Кълбо. Обем на кълбо
10. Събиране и изваждане на рационални числа
11. Умножение и деление на рационални числа
12. Степенуване. Свойства
13. Уравнение от вида ах  b  0
14. Права и обратна пропорционалност
15. Вероятност на случайно събитие
УЧЕБНИЦИ
МАТЕМАТИКА за 6 клас изд. АРХИМЕД
МАТЕМАТИКА за 6 клас изд. ПРОСВЕТА
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ООП
1. Основни единици за измерване на информация
2. Операционна система. Файлова структура на организация на данните
3. Носители на информация и файлови формати
4. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
5. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл
6. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация
7. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
8. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните
9. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни. Функции: сумиране,
средноаритметично, максимум и минимум
10. Характеристики на оформлението на клетките и данните
11. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения
12. Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат. Обработване и запазване на
изображение
13. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност,
разделителна способност
14. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови
обекти
15. Използване на звукови файлове и звукови ефекти. Анимационни ефекти и времетраене на слайд.
Настройки на дизайна
16. Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет
17. Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет
18. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език. Авторски права по
отношение на информация, публикувана в интернет
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Информационни технологии 6 клас, Задължителна подготовка, Всички издателства
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - РП
1. Основни единици за измерване на информация
2. Операционна система. Файлова структура на организация на данните
3. Файлови формати
4. WORD. Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл
5. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация
6. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ
7. EXCEL. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на
данните
8. Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни. Функции: сумиране,
средноаритметично, максимум и минимум
9. Характеристики на оформлението на клетките и данните
10. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения
11. Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат. Обработване и запазване на
изображение
12. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност,
разделителна способност
13. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови
обекти
14. Използване на звукови файлове и звукови ефекти. Анимационни ефекти и времетраене на слайд.
Настройки на дизайна
15. Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет
16. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език. Авторски права по
отношение на информация, публикувана в интернет
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
Информационни технологии 6 клас, Задължителна подготовка, Всички издателства
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ООП
1. Епохата на Европейското средновековие
2. Ранна християнска църква
3. Великото преселение на народите
4. Древните българи и славяни във Великото преселение на народите
5. Византийска империя – възникване, владетел и могъщество (V – IX век)
6. Създаване и укрепване на Дунавска България
7. България през първата половина на IX век
8. Славянският свят и делото на Кирил и Методий
9. Възходът на Християнска България
10. „Златен век“ на старобългарската култура
11. България при цар Петър I
12. Изграждане на Западноевропейските държави
13. Всекидневен живот в Европа (V – IX век)
14. Култура на християнска Европа (V – IX век)
15. Християнската Църква (VII – XI век)
16. Кръстоносните походи
17. Българското царство при Асеневци
18. Франция и Англия по пътя на централизацията
19. Свещената Римска империя и нейните източни съседи (XII – XV век)
20. Балканският полуостров през XIV век
21. Завладяването на Балканите от османците
22. Културно наследство на средновековна Европа
23. Европа се отваря към света
Учебник по История и цивилизации на изд. „Просвета Плюс“
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –РП

1. Епохата на Европейското средновековие
2. Великото преселение на народите
3. Древните българи и славяни във Великото преселение на народите
4. Византийска империя – възникване, владетел и могъщество (V – IX век)
5. Създаване и укрепване на Дунавска България
6. България през първата половина на IX век
7. Славянският свят и делото на Кирил и Методий
8. Възходът на Християнска България
9. „Златен век“ на старобългарската култура
10. България при цар Петър I
11. Всекидневен живот в Европа (V – IX век)
12. Култура на християнска Европа (V – IX век)
13. Кръстоносните походи
14. Българското царство при Асеневци
15. Франция и Англия по пътя на централизацията
16. Свещената Римска империя и нейните източни съседи (XII – XV век)
17. Завладяването на Балканите от османците
18. Османската империя и нейните поданици
Учебник по История и цивилизации на изд. „Просвета Плюс“
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ООП
1. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Южна Америка
2. Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка
3. Климат, климатични пояси и планинска област на Южна Америка
4. Води на Южна Америка
5. Природни зони на Южна Америка
6. Население и политическа карта на Южна Америка
7. Политическа карта на Южна Америка
8. Стопанство на Южна Америка
9. Страни в Южна Америка
10. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Северна Америка
11. Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
12. Климат, климатични пояси и области на Северна Америка
13. Климатични пояси и области в Северна Америка
14. Води на Северна Америка
15. Природни зони на Северна Америка
16. Население и политическа карта на Северна Америка
17. Стопанство на Северна Америка
18. Страни в Северна Америка
19.Географско положение, големина, брегове и опознаване на Азия
20. Релеф на Азия
21. Полезни изкопаеми на Азия
22. Релеф и полезни изкопаеми на Азия
23. Климат, климатични пояси и области на Азия
24. Води на Азия
25. Природни зони на Азия
26. Население на Азия
27. Политическа карта на Азия
28. Стопанство на Азия
29 Страни в Азия
30. Географско положение,големина, брегове и опознаване на Австралия.
31. Климат, води и природни зони на Австралия.
32. Население на Австралия. Австралийски съюз
33. Океания
34. Океаните на Земята

Тестът ще включва въпроси от смесен тип.
Учебник по География и икономика на изд „Просвета Плюс“ София
Изготвил: Вера Георгиева- учител по География и икономика

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас
8008 Бургас, ж.к. Изгрев, директор 860698, канцелария 88744
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - ООП
1.Видове движения
2.Скорост
3.Сили
4.Сили на триене
5.Лост и макара
6.Натиск и налягане
7.Налягане на газове и течности
8.Плътност. Плаване на телата
9.Наелектризиране на телата
10.Електрични заряди и строеж на атома
11.Електричен ток и електрическа верига
12.Проводници и изолатори
13.Постоянни магнити
14.Електромагнити
15.Градивни частици на веществата
16.Химичен елемент. Прости и сложни вещества
17.Физични свойства на веществата
18.Химични промени на веществата. Химични реакции
19.Условия и признаци за протичане на химичните реакции
20.Кислород. Свойства на кислорода. Химично съединяване
21.Получаване на кислород. Химично разлагане
22.Водород. Получаване на водород
23.Свойства на водорода
24.Желязо. Свойства на желязото
25.Движение на веществата в растениятаДвижение на веществата в животните
26.Дразнимост при животнитеДвижения при животните
27.Дразнимост и движения при растенията
28.РазмножаванеРазмножаване на животните
29.Растеж и развитие на животните
30.Размножаване на растенията
31.Растеж и развитие на растенията
32.Кръвоносна система на човека
33.Нервна система на човека
34.Опорнодвигателна система на човека
35.Полова система на човека
36.Растеж и развитие на човека
Тестът ще включва въпроси от смесен тип.
Учебник по ЧИП на изд „Просвета Азбуки“ София
Изготвил: Вера Георгиева- учител по ЧИП

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ООП

1. Стилизацията в декоративно-приложните изкуства.
2. Принципи в декоративната композиция.
3. Композицията в декоративно-приложните изкуства.
4. Затворена декоративна композиция - проект.
5. Отворена декоративна композиция - проект.
6. Изкуство и фотография.
7. Архитектурата и изкуството във Византия.
8. Архитектурата и изкуството на Ренесанса в Италия.
9. Българско възрожденско изкуство.
10. Възрожденски художествени школи.

Учител: Валентина Димитрова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - РП

1. Стилизацията в декоративно-приложните изкуства.
2. Принципи в декоративната композиция.
3. Композицията в декоративно-приложните изкуства.
4. Затворена декоративна композиция - проект.
5. Отворена декоративна композиция - проект.
6. Изкуство и фотография.
7. Архитектурата и изкуството във Византия.
8. Архитектурата и изкуството на Ренесанса в Италия.
9. Българско възрожденско изкуство.
10. Възрожденски художествени школи.
11. Забавни портрети.
12. Фризова декоративна композиция - проект.
13. Дигиталните технологии в графичния дизайн.
14. Плакат.
15. Архитектурата и изкуството на готиката.

Учител: Валентина Димитрова

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас
8008 Бургас, ж.к. Изгрев, директор 860698, канцелария 88744
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ООП

1. Изобразяване на разрези и сечения.
2. Качество на изделията.
3. Обработваща техника.
4. Съединяване на детайли.
5. Приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване.
6. Сигнална и охранителна инсталация.
7. Бюджет.
8. Предприемачество.
9. Отглеждане на плодове и зеленчуци.
10. Отглеждане на животни в малка ферма.

Учител: Валентина Димитрова

МУЗИКА
1. Българският национален химн.
2. Духов оркестър.
3. Духови инструменти. Дървени. Медни
4. Ритъм и метрум. Неравноделни метруми. Безмензурни мелодии.
5. Ударни инструменти. Клавишни инструменти.
6. Мелодия.
7. Струнни инструменти.
8. Музикални фори и жанрове.
9. Календарни обреди.
10. Първите български композитори. Създаване на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”
11. Изпълнение:
- изпейте целия текст на „Мила Родино” и „Химн на Св.Св. Кирил и Методий” изпейте темите от „Ода на радостта”; „Тракийски танци” – част по избор.
- изпейте по избор – тракийска / родопска или пиринска песен.

СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас
8008 Бургас, ж.к. Изгрев, директор 860698, канцелария 88744
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
1. Бягане 50 м.
2. Скок дължина от място.
3. Хвърляне на плътна топка.
4. Коремни преси.
5. Бягане на 300 м.

