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                                                                 Утвърдил:  

                                                                                       Директор :Анна Пенева  

 

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

XІ  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 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: 

 Три 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 час  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. 

 

http://www.jovkov.org/
mailto:jovkov2007@abv.bg
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ПОДГОТОВКА  /ЗП/ 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТРА     

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ     

 

Български език 

1.Езикова култура на личността 

2.Прилагане на правоговорната норма (езиков практикум) 

3.Прилагане на правописната норма (езиков практикум) 

4.Прилагане на граматичните норми (езиков практикум) 

5.Прилагане на пунктуационната норма (езиков практикум) 

6.Решаване на казус във връзка с конкретна комуникативна задача 

7.Публично изказване по научен проблем 

8.Конспект на научен текст 

9.Реферат 

10.Есе по житейски проблем 

 

Литература 

І. Родното и чуждото  

I.1. „Железният светилник“ (Д. Талев) 

І.2. „Бай Ганьо журналист“ (А. Константинов) 

І.3. „Балкански синдром“ (Ст. Стратиев) 

II. Миналото и паметта  

II.1. „Паисий“ (Ив. Вазов)  

 II.2. „История“ (Н. Вапцаров) 

II.3. „Ноев ковчег“ (Й. Радичков) 

III. Обществото и властта 

 III.1. „Борба“ (Хр. Ботев) 

III.2. „Андрешко“ (Елин Пелин) 

III.3. „Приказка за стълбата“ (Хр. Смирненски) 

 

ІV. Животът и смъртта  

IV.1. „До моето първо либе“ (Хр. Ботев) 

IV.2. „Новото гробище над Сливница“ (Ив. Вазов) 

IV.3. „Крадецът на праскови“ (Ем. Станев 

 

V. Природата  

V.1. „При Рилския манастир“ (Ив. Вазов) 
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V.2. „Градушка“ (П. Яворов) 

V.3. „Спи езерото“ (П. П. Славейков) 

 

VI. Есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби 

VII. Интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Български език за 11.клас – М. Георгиева, В. Жабов и др. – изд. Анубис 

2. Литература за 11.клас – К. Протохристова и др. – изд. Анубис 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ 

ГРАМАТИКА 

І. МОРФОЛОГИЯ 

Глагол 

Спомагателни глаголи : have, will 

Модални глаголи: 

 be able to (способност и възможност); 

 should (съвет, препоръка); 

 would (предпочитание – would like; would like vs like); 

 (not) be allowed to (позволение, забрана); 

 have to (задължение); 

 don’t have to (липса на необходимост). Глаголни времена: 

 Изразяване на бъдещо действие (, Present Progressive, Present Simple) 

 Бъдеще просто време (Future Simple – will предсказване) 

 Минало продължително време (Past Progressive) 

 Сегашно перфектно време (Present Perfect – ever, never, already, just, yet, since, for) 

Условни изречения: нулев и I тип 

Герундий 

Съществително име 

Членуване (zero article, членуване на основни географски названия – морета, океани, реки, планини, 

групи острови, пустини) 

Броими и неброими съществителни с количествени определители (a little, a few, etc.) 

Местоимения 

Неопределителни местоимения ( a little, a few, someone/something, no one/nothing, anyone/anything, etc.) 

Относителни местоимения (who, that, which, whose, where, when, etc.) 

Възвратни местоимения 

Прилагателно име 

Качествени прилагателни: 

 Cравнение (as …as/not as …as) 

 Неправилни форми ( little) 

Прилагателни имена, завършващи на –ed и -ing 

Наречие 

Наречия за степен (quite, very, too, enough, etc.) 

II. СИНТАКСИС 

Сложно съчинено изречение (and, but, or, so) 

Сложно съставно изречение: 

 обстоятелствено подчинено изречение (because, when) 

 определително подчинено изречение (defining relative clauses – who, that, which, whose, where, when) ЕКСИКА 

Включва основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. 

Основни тематични групи на лексиката: 

 Описание на външен вид и някои черти от характера 

 Интереси (книги, изкуства, кино, театър, медии, интернет, социални мрежи и др.) 

 Взаимоотношения, чувства, емоции 
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 Описание на дома 

 Градска и селска среда 

 Растения и животни 

 Домашни любимци 

 Спорт - видове 

 Основни хранителни продукти (плодове, 

зеленчуци, месо, тестени продукти и др.) 

 Облекло. Мода 

 Транспорт и ориентиране 

 Моята бъдеща професия 

 Пазаруване, мерни единици и цени 

 Метеорологично време (напр. дъжд, сняг, слънце, вятър, сезони, буря, наводнение) 

 Опазване на околната среда 

 Астрономично време – час и дата 

 Цветове 

 Числа 1 – 1000; милион 

 Националности, езици 

 Празници и традиции 

 Пътуване (напр. държави, градове, села, остров, море, река, планина, езеро и др.)  

Включват се елементи от речевия етикет: 

поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, инструкции, съвет, 

препоръка, молба, покана, поздравление, благодарност, пожелания за празници. 
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РУСКИ ЕЗИК 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

 

І. МОРФОЛОГИЯ 

1. Морфемна структура на думата 

 Разпознаване на корен, префикс и суфикс; 

 Основни редувания на гласни и съгласни в корена при някои глаголи. 

2. Съществително име 

 Число: 

- съществителни, които се употребяват само в единствено число; 

 - съществителни, които се употребяват само в множествено число; 

- особени случаи на образуване на множествено число на съществителните (напр.: леса, глаза, стулья, люди, дети и 

др.). 

 Падежна система на съществителните. Падежни форми на съществителните в множествено число с твърда и мека 

основа. 

 Употреба в речта на основните падежни значения: 

Именителен падеж- лице или предмет, които са необходими (Мне нужна эта книга.); 

- именна част в съставно именно сказуемо (Мой папа – инженер.). 

Родителен падеж 

Без предлог: 

- при сравнение (Мария старше сестры.); 

- за изразяване на неопределено количество с думите много, мало, сколько, несколько (много рек); 

- за изразяване на количество с числителни бройни; 

- за означаване на дата (Русские отмечают Рождество седьмого января.); 

- за изразяване на мярка и количество (бутылка молока, кусок хлеба). 

С предлози, изразяващи: 

- краен пункт на движение: до (Как доехать до вокзала?); 

- време на действие (до, во время, после) 

- място: около, недалеко от, у, напротив; 

- липса на лице или предмет с предлога без (Я не могу без друзей.). 

Дателен падеж 

Без предлог: 

- с наречията: надо, нужно, можно, нельзя (Ивану нужно срочно позвонить.). 

С предлози, изразяващи: 

- място на движение (по повърхността): по (Мы гуляли по городу.). 

Винителен падеж 

Без предлог: 

-за изразяване на период от време или повторяемост наС предлози, изразяващи: 

- срок, период от време, след който се случва дадено събитие: через (Фильм начинается через час.); 

- посока на действието с предлога через (Дети перешли через улицу). 

Творителен падеж 

Без предлог: 

- за изразяване оръдие на действието. 

С предлози, изразяващи: 
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- съвместно действие: с (с друзьями); 

- място: над, под, перед, за, рядом с. 

Предложен падеж 

- за обозначаване на време. 

3. Прилагателно име 

 Падежна система на пълните прилагателни в множествено число. 

 Образуване на степени за сравнение на често употребявани прилагателни (проста сравнителна и 

сложна превъзходна). 

 Кратки форми на прилагателните – образуване и употреба. 

4. Местоимение 

 Разпознаване и съгласуване със съществителни в множествено число. 

 Възвратно местоимение себя. 

 Употреба с предлози на отрицателни местоимения с частицата ни- (никто, ничто, никого, ничего). 

5. Числително име 

 Склонение на числителни редни. 

 Употреба на количествени числителни съссъществителни.  

 СИНТАКСИС 

 Прости изречения: 

- двукомпонентни и еднокомпонентни (със и без спрегаема глаголна форма). 

 Видове сложни изречения: 

- сложни съчинени изречения; 

- сложни съставни изречения с подчинено:  Описание на външен вид и някои черти от характера. 

 Образование. 

 Интереси (книги, изкуства, кино, театър, медии, интернет, социални мрежи и др.). 

 Взаимоотношения, чувства, емоции. 

 Растения и животни. 

 Спорт. 

 Здравословно хранене. 

 Основни хранителни продукти (плодове, зеленчуци, месо, тестени продукти и др.). 

 Облекло. Мода. 

 Транспорт и ориентиране. 

 Професии. 

 Пазаруване. 

 Опазване на околната среда. 

 Пътуване. 

 Елементи от речевия етикет: поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/ 

несъгласие, инструкции, съвет, препоръка, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празниц 
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МАТЕМАТИКА 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Корен n-ти. Свойства. Преобразуване на ирационални изрази 

2. Степен с рационален степенен показател. Свойства 

3. Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател 

4. Показателна функция 

5. Логаритъм. Основни свойства. Сравняване на логаритми 

6. Логаритмична функция 

7. Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен 

8. Решаване на успоредник 

9. Решаване натрапец 

10. Решаване на четириъгълник 

11. Решаване на правилен многоъгълник 

12. Обобщен ъгъл. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл 

13. Основни тригонометрични тъждества 

14. Четност, нечетност и периодичност на тригонометрични функции 

15. Графики на тригонометрични функции 

16. Формули за тригонометрични функции от сбор и разлика на два ъгъла 

17. Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл 

18. Формули за сбор и произведение от тригонометрични функции 

19. Условна вероятност, умножение от вероятности и независими събития 

20. Моделиране на многократни експерименти с два възможни изхода 

21. Разпределения на вероятностите със сума 1 

22. Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали 

23. Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица 

 

УЧЕБНИЦИ 

МАТЕМАТИКА за 11 клас  изд. АРХИМЕД 

МАТЕМАТИКА за 11 клас  изд. АНУБИС 

МАТЕМАТИКА за 11 клас  изд. ПРОСВЕТА 

                                                                                          Изготвил: Кръстина Хоптериева 

                                                                                         Старши учител по Математика  
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ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Свобода, граждани и власт 
2. Политика и демокрация 
3. Демокрация и върховенство на закона 
4. Гражданското общество и гражданското участие 
5. Ученикът, училището и местната общност 
6. Гражданите, политиката и демокрацията 
7. Справедливост и човешки права 
8. Права и отговорности на гражданите 
9. Аз и моята гражданска позиция 
10. Граждански права и отговорности 
11. Възникване и разгръщане на идентичностите 
12. Малцинства и гражданско общество 
13. Съжителство и общуване между общности 
14. Идентичности и различия в обществото 

 

 

 

 

 II.Препоръчителна литература 

 

„Гражданско общество-   XI клас“  Ив.Колев      Издателство „ Анубис“ 

„Гражданско общество-   XI клас“ Хр. Тодоров и колектив  Издателство „ Просвета“   

„Гражданско общество – XI клас“ С. Герджиков, В. Лозанов  Издателство „ ЛОКРАТ“ 

„Гражданско общество - XI клас” Д. Вацов  Издателство „ Булвест 2000“ 
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ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ 
 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

 
1.Физическа дееспособност 

1.1 Скок дължина от място 

1.2 30 м гладко бягане 

1.3 200 м (совалково бягане)  

1.4 Т-тест за ловкост  

 

2.Гимнастика 

2.1Тилна стойка  

2.2Стояща везна  

2.3Кълбо напред до изправен стоеж  

2.4Задно кълбо до клекнала опора  

 

3.Спортни игри  

3.1 Волейбол 

3.1.1. Подаване с две ръце отгоре  

3.1.2 Подаване с две ръце отдолу 

3.1.3  Горен лицев удар  

3.1.4 Посрещане на начален удар  

 

3.2Баскетбол 

3.2.1 Подаване с две ръце от гърди 

3.2.2 Дрибъл със смяна на посоката  

3.2.3 Стрелба в коша статично ( наказателен удар )  

3.2.4 Стрелба в коша след баскетболни крачки в движение 
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА  /ЗИП/ 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  
1.Езикова култура на личността 

2.Прилагане на правоговорната норма (езиков практикум) 

3.Прилагане на правописната норма (езиков практикум) 

4.Прилагане на граматичните норми (езиков практикум) 

5.Прилагане на пунктуационната норма (езиков практикум) 

6.Решаване на казус във връзка с конкретна комуникативна задача 

7.Публично изказване по научен проблем 

8.Конспект на научен текст 

9.Реферат 

10.Есе по житейски проблем 

11 „Железният светилник“ (Д. Талев) 

12. „Бай Ганьо журналист“ (А. Константинов) 

13. „Балкански синдром“ (Ст. Стратиев) 

14. „Паисий“ (Ив. Вазов)  

 15. „История“  (Н. Вапцаров) 

16. „Ноев ковчег“  (Й. Радичков) 

 17. „Борба“ (Хр. Ботев) 

18 „Андрешко“ (Елин Пелин) 

19. „Приказка за стълбата“ (Хр. Смирненски) 

20. „До моето първо либе“ (Хр. Ботев) 

21. „Новото гробище над Сливница“ (Ив. Вазов) 

22. „Крадецът на праскови“ (Ем. Станев 

23. „При Рилския манастир“ (Ив. Вазов) 

24. „Градушка“ (П. Яворов) 

25. „Спи езерото“ (П. П. Славейков) 

26. Есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби 

27. Интерпретативно съчинение по проблем върху една художествена творба 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Български език за 11. клас – М. Георгиева, В. Жабов и др. – изд. Анубис 

2. Литература за 11. клас – К. Протохристова и др. – изд. Анубис                                                       

 

 

  



                 СОУ “Йордан Йовков”гр.Бургас  
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

Компютърна графика / Corel DRAW 11/  

1. Векторна и растерна графика- Същност на растерна и векторна графики. Файлови формати. 

Приложения за обработването им.   

2. Работен екран на CorelDraw - елементи. 

3. Настройка страницитe за рисуване. Дефиниране размер на страницата, мерни единици, работа с 

различни мащаби, нови страници. Използване на водещи линии и помощни мрежи.  

4. Чертане и редактиране на основни геометрични фигури. Задаване на точен размер от Property Bar.  

Задаване цвят на контур и цвят за запълване от цветовата палитра. 

5. Преместване. Копиране. Размножаване на обекти - Copy, Paste и методи неползващи клипборда. 

Дублициране. Клониране. 

6. Средства за създаване и оформяне на линии. Изчертаване на различни видове линии, атрибути на 

линиите - меню Outline Pen. Настройки по подразбиране. 

7. Цветове и запълвания - цветови модели, едноцветно запълане, преливащи запълвания, шарки и 

текстури. 

8. Работа с текст.  Художествен текст. Шрифтове и атрибути. Форматиране. Промяна разстоянието между 

букви, редове, базова линия - интерактивно и от меню.  

9. Параграфен текст. Форматиране на параграфен текст. Конвертиране на параграфен към артистичен 

текст и обратно. 

10. Символи - вмъкване и редактиране на готови символи 

11. Взаимно положение на повече обекти. Селекция на повече обекти, групиране, подравняване и 

разпределяне - Align, подреждане Order. 

12. Трансформация на обекти - панел Transformation -преместване, оразмеряване, ротация, изкривяване, 

дублициране.  

13. Подравняване на текст по крива. Подравняване на текст по отворена и затворена крива. Техника за 

създаване на кръгли печати. 

14. Обвиване на текст - Envelope. 

15. Конвертиране на текст и форми в криви. Рисуване на криви. Криви на Безие. 

16. Инструменти за редактиране на възли и криви. 

17. Комбиниране и разделяне на обекти./Combine, Break Apart. Weld, Trim, Intersection, Separate/. 

18. Интерактивни ефекти - eкструдиране, преливане, прозрачност, сянка, изкривяване. 

19. Импортиране и експортиране на графични файлове. Същност.  

20. Отпечатване на графики 

Текстообработка - Word 

1. Форматиране на текст с помощта на готови стилове 

2. Създаване и редактиране на форматиращи стилове. 

3. Създаване и редактиране на препратки/бележки/ под ред  

4. Създаване съдържание на документ. Създаване и обновяване на съдържание с използване на  стилове 

за заглавия 

5. Създаване на хипертекстови документи - хипервръзки в един или няколко документа. 

ІІ.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Интернет, Help на програмите и всяка специализирана литература. 

                                                                                                                 Изготвил:Таня Новакова  

                                                                                                                  Старши учител по ИТ  
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Древноегипетската държава 

2. Одриско тракийско царство 

3. Държавата в Древна Елада. Атинският полис 

4. Римската република 

5. Религия и култура в Древен Египет, Древна Елада и Древен Рим 

6. Византийската империя 

7. Българската средновековна държава до средата на IX век 

8. Християнизация на българската държава 

9. Цар Симеон Велики и имперската идея 

10.  Династията на Асеневци – войни и дипломация 

11.  Английското кралство. Формиране на Парламента 

12.  Франкското кралство  

13.  Съсловното общество в Западна Европа 

14.  Стопански и обществен живот на българите в Османската империя 

15.  Духовната култура на Второто българско царство  

16.  От Средновековието към Новото време 

17.  Революцията във Франция. Наполеоновите войни в Европа 

18.  Републиканският модел. Създаването на САЩ 

19.  Европа от Виенският конгрес до средата на XIX век 

20.  Великобритания до края на XIX век 

21.  Балканското възраждане. Първи национални държави на Балканите 

22.  Борби за национално освобождение. Освобождението на България 

23.  Българското общество след Освобождението. Княжество България в модерна Европа 

24.  Българското образование през XIX век. Раждането на модерната българска култура 

25.  Българската култура между две столетия 

 

 

Изготвил: Теодора Стоянова 
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ФИЛОСОФИЯ 

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1.Антична философия.Възникване на философията в Гърция.Милетска школа. 

2.Просвещението.Антична софистика. 

3.Платон и пътят на идеите. 

4.Средновековната философия.Позитивното знание.VI-Xв. 

5.Ренесансът на XIIв.“Природата и човекът“. 

6.Питагор и питагорейството.Трите посоки на питагорейството. 

7.Категоризиране на света.Аристотел. 

8.Философия на новото време.Общ преглед.Автори,заглавия. 

9.Р.Декарт-методическо съмнение или съмнителен метод. 

10.Е.Кант-биография и хронология“Имай мъжеството да ползваш собствения си разум“. 

11.Хегел.Идеята за историческия процес. 

12.Философията на новото време.Свръхчовекът.Ницше.Същността на човека в отчуждените фирми. 

13.Съзнанието между утопия и реалност.Карл Маркс 

14.Екзистенциализъм.Разбиране на Другия.Свобода и отговорност. 

15.Абсурдът на съществуването като жизнен смисъл:Киркегор,Калпо 

16.Смисълът на историята.Познаваме ли миналото.Властта на езика. 

 

ІІ.ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 „ Философия“-Л.Сивилов,Л.Кючуков,Просвета 

„Велики мислители“-Ради Радев част-първа и втора 

„Антична философия“-Ради Радев 

„Философия на европейското средновековие“проф.Цочо Бояджиев 

Философска фондация“Минерва“Сф.1994г. 

История на философията“ том-първи,трети и четвърти 

                                                                       Изготвил: Светлана Янова 

                                                                            ПДУД, учител по Философия 
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ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

І.ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Гражданско образование 
2. Свобода и човешко достойнство 
3. Власт и авторитет 
4. Държава, държавни институции, право 
5. Държавен суверенитет 
6. Политически плурализъм 
7. Гражданско общество 
8. Ролята на медиите за гражданско участие 
9. Справедливост, права и отговорности 
10. Граждани, права и отговорности 
11. Аз и „другите като мен“ 
12. Нация и национална идентичност 
13. Етническа общност и етническо малцинство 
14. Политики към етническите и религиозни малцинства 
15. Проблеми при взаимодействие с другите 
16. Конструктивно общуване 
17. Идентичности и различия в обществото 

 

 

II.Препоръчителна литература 

 

„Гражданско общество-   XI клас“  Ив.Колев      Издателство „ Анубис“ 

„Гражданско общество-   XI клас“ Хр. Тодоров и колектив  Издателство „ Просвета“   

„Гражданско общество – XI клас“ С. Герджиков, В. Лозанов  Издателство „ ЛОКРАТ“ 

„Гражданско общество - XI клас” Д. Вацов  Издателство „ Булвест 2000“ 


