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ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ  

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

V 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 – ООП   

  ИЗПИТНИ ТЕМИ 

I.Български език 

1. Езикът – средство за общуване. Езикът в зависимост от ситуацията на общуване 

2. Текстът в речевото общуване. Официално и неофициално общуване 

3. Текстът в общуването. Строеж на текста 

4.Повествованието, описанието и разсъждението в текста 

5.Речниково и граматично значение на думата 

6.Видове думи според речниковото значение и звуковия им състав. 

7. Синоними, омоними, антоними 

8.Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж 

9.Звукови промени. 

10.Подвижно Ъ.Непостоянно Ъ 

11.Части на речта (изменяеми и неизменяеми).Имена 

12. Изменяеми части на речта.Местоимение 

13.Лично местоимение 

14.Възвратно лично местоимение 

15.Притежателно местоимение 

16.Възвратно притежателно местоимение 

17. Изменяеми части на речта. Глагол. Минало свършено и минало несвършено време 

18.Неизменяеми части на речта. 

19.Наречие. Предлог 

20. Главни части в простото изречение 

21. Второстепенни части в простото изречение. 

22.Диалог. Представяне и самопредставяне 

23.Отговор на житейски въпрос 

24.План на текст 

 

II.Литература 

1.Светът и човекът 

Митове и легенди за сътворението 

Старогръцки легенди – „Уран и Гея”, „Зевс сваля Кронос”и др./по избор/ 

Библейски митове за сътворението - (“Сътворението”) 

Фолклорен модел за света. 

„Господ и дяволът правят света“. 

2. Фолклорни представи за света 

“Тримата братя и златната ябълка” (българска фолклорна приказка); 

“Легенда за рома”(ромска приказка). 

„Златното момиче“-фолклорна приказка 

3.Фолклорен (традиционен)календар. Слънчев –лунен календар. 

Фолклорен празничен календар 

Бъдни вечер 

Коледа “Млада Бога”-Илия Волен 
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 Великден “Пролетен празник”-Кирил Христов 

 Гергьовден “Свети Георги и ламята”(Фолклорна легенда) 

 Курбан байрам 

4. Човекът и общността 

„Хайдути“ - Христо Ботев 

“Два са бора ред поредом расли” (фолклорна песен) 

“Трима братя града градяха”(фолклорна песен) 

“Главатарят, който поискал да плени месечината”(турска приказка, преразказана от Н. Тодоров) 

„Котаракът Наставник“или Котаракът в чизми“ -Шарл Перо 

„Грозното патенце“ -Х. Кр. Андерсен 

Из „Похитителят на мълнии“-Рик Риърдън 

4.Трансформиращ преразка 

5. Разказ по въображение 

6. Разказ по зададени опори: тема, начало или край 

 

 

 

Препоръчителна литература: 

1. Български език за 5. клас Маргарита Христова-Плашилска, Владимир Жобов, Димка Николова-

Иванова, Веска Габровска Издателска къща „Анубис“ 

2. Литература за 5. клас Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева, Николай 

Даскалов, Екатерина Петкова Издателска къща „Анубис“ 

 

  

    

  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – РП  

ИЗПИТНИ ТЕМИ 

 

Български език 

1. Речево общуване, речева ситуация 

2. Текстът в общуването. Строеж на текста 

3. Видове текст. Повествование, описание, разсъждение 

4. Речниково и граматично значение на думата 

5. Видове думи според речниковото им значение 

6. Строеж на думата. Правопис и правоговор на думата 

7. Местоимение. Лично местоимение 

8. Глагол. Основна форма на глагола. Спрежение 

9. Неизменяеми части на речта. Предлог 

10. Главни части в простото изречение 

 

Литература 

1. Древногръцки мит за произхода на боговете 

2. Олимпийските богове 
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3. Библейски разказ за Сътворението – особености на времето и пространството 

4. Фолклорна легенда „Господ Бог създава земята” – герои, сюжет 

5. „Тримата братя и златната ябълка”  

7. „Хайдути” от Христо Ботев. Образите в поемата 

8.„Котаракът Наставник“или Котаракът в чизми“ -Шарл Перо 

9.„Грозното патенце“ -Х. Кр. Андерсен 

10.Из „Похитителят на мълнии“-Рик Риърдън 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ООП  

ИЗПИТНИ ТЕМИ  

1. Rules Hello  Vocabulary- Countries and nationalities, personal information, interests;  Grammar- the 

verb to be, possessive adjectives, regular plurals, question words, articles  Writing- a paragraph about 

yourself 

 2. Homes  Vocabulary- my home, rooms in the house, garden plants, furniture, adjectives, types of houses  

Grammar- irregular plural nouns, demonstrative pronouns, there is/are, prepositions of place, comparative 

adjectives  Writing- - a paragraph about your ideal house  

3. Family and friends  Vocabulary- family relationships, character adjectives, appearance adjectives;  

Grammar- possessive ‘s, have got, whose, superlative adjectives, possessive pronouns  Writing- describing a 

superhero  

4. All about me   Vocabulary- daily routines, things I like, my body, keeping fit  Grammar- present simple, 

prepositions of time, like, love, hate+ -ing 

5. School  Vocabulary- my school, school subjects, activities, domestic animals and pets  Grammar- 

adverbs of frequency, prepositions of time, can/can’t, adverbs of manner  Writing- writing about a pet 6.  

Vocabulary- school rules, house rules, clothes, school clubs  Grammar- must, have to, past simple of to be  

Writing- writing an email about your school  

7. Now and then  Vocabulary- traditions and celebrations, geographical places, compound nouns, important 

buildings, my town  Grammar- past simple  Writing- writing about your town/city 

 8. Food  Vocabulary- food, at the supermarket, drinks  Grammar- countable/ uncountable nouns, 

expressing quantity  Writing- writing a food diary  

9. Health  Vocabulary- the weather, illnesses and injuries, ;  Grammar- present continuous, had to, could  

Writing- writing a postcard 10. The future  Vocabulary- weekends activities, time expressions, possessions; 

 Grammar- present continuous as future, shall  Writing- about different topics 

 Изпитът се провежда в две части- писмена и устна 
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МАТЕМАТИКА - ООП  

1. Деление с остатък, делители и кратни 

2. Признаци за делимост на 2, на 3, на 5 и на 10 

3. Прости и съставни числа 

4. Общ делител, общо кратно 

5. Обикновени дроби. Разширяване и съкращаване на дроби 

6. Сравняване на дроби 

7. Събиране и изваждане на дроби с равни знаменатели 

8. Събиране и изваждане на дроби с различни знаменатели 

9. Намиране на неизвестно число 

10. Събиране и изваждане на смесени числа 

11. Умножение и деление на обикновени дроби 

12. Част от число. Намиране на число по дадена част от него 

13. Десетични дроби. Сравняване 

14. Събиране и изваждане на десетични дроби 

15. Умножение и деление на десетични дроби 

16. Процент от число. Лихва 

17. Намиране на число по даден процент от него 

18. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права 

19. Лице на триъгълник 

20. Успоредник и ромб. Лице на успоредник 

21. Трапец. Обиколка и лице 

22. Куб. Лице на повърхнина на куб, обем 

23. Правоъгълен паралелепипед. Лице и обем 

 

УЧЕБНИЦИ 

МАТЕМАТИКА за 5 клас  изд. АРХИМЕД 

МАТЕМАТИКА за 5 клас  изд. ПРОСВЕТА 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ООП 

1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Диалог на потребителите с 

компютърни приложения  

2. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация  

3. Организация на данните  

4. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет  

5. Електронна поща  

6. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове  

7. Търсене на информация по зададена тема  

8. Работа със звукова и видео информация  

9. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение  

10. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение  

11. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка  

12. Вмъкване на текст в графично изображение  

13. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично 

изображение  

14. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и 

съхраняване на текстов документ  

15. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац  

16. Електронни таблици –предназначение, основни елементи, експериментиране с данни  

17. Диаграми  

18. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова 

презентация  

19. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения  

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

Информационни технологии 5 клас, Задължителна подготовка, Всички издателства 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - РП 

1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи. Диалог на потребителите с 

компютърни приложения  

2. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация  

3. Организация на данните  

4. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет  

5. Електронна поща  

6. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове  

7. Търсене на информация по зададена тема  

8. Работа със звукова и видео информация  

9. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение  

10. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение  

11. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка  

12. Вмъкване на текст в графично изображение  

13. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично 

изображение  

14. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и 

съхраняване на текстов документ  

15. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац  

16. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова 

презентация  

17. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения  

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

Информационни технологии 5 клас, Задължителна подготовка, Всички издателства 
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   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ООП  

 
1. Историята и нейните източници 

2. Начало на човешката история 

3. Днешните български земи през Праисторическата епоха 

4. Изкуство и вярвания на праисторическия човек 

5. Зората на цивилизациите – земите край Нил, Тигър и Ефрат 

6. Древен Египет 

7. Религия на древните египтяни 

8. Първите държави в Месопотамия 

9. Големите източни империи – Персия и Асирия 

10.  Религиозни вярвания на жителите в Месопотамия 

11.  Култура на Древния изток 

12.  Възникване на Древна Елада 

13.  Богове и герои в Древна Елада 

14.  Атина и Спарта 

15.  Празници и игри в Древна Елада 

16.  Империята на Александър Велики 

17.  Древна Тракия. Одриското царство 

18.  Религиозни вярвания на Траките 

19.   Основаването на Рим 

20.  Римска република 

21.  Римска империя 

22.  Всекидневие, култура и празници в Древен Рим 

23.  Краят на Римската империя 

 

Учебник по История и цивилизации на изд. „Просвета Плюс“ 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - РП  
 
1. Начало на човешката история 

2. Днешните български земи през Праисторическата епоха 

3. Изкуство и вярвания на праисторическия човек 

4. Зората на цивилизациите – земите край Нил, Тигър и Ефрат 

5. Древен Египет 

6. Религия на древните египтяни 

7. Първите държави в Месопотамия 

8. Големите източни империи – Персия и Асирия 

9.  Религиозни вярвания на жителите в Месопотамия 

10.  Култура на Древния изток 

11.  Възникване на Древна Елада 

12.  Богове и герои в Древна Елада 

13.  Атина и Спарта 

14.  Празници и игри в Древна Елада 

15.   Основаването на Рим 

16. Всекидневие, култура и празници в Древен Рим 

17.  Краят на Римската империя 

 

Учебник по История и цивилизации на изд. „Просвета Плюс“ 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ООП  

1.Географията – древна и съвременна наука.  

2.Ориентиране в природата.  

3.Географски глобус и географска карта.  

4.Градусна мрежа  

5.Планетата Земя – форма, размери и движения  

6.Строеж на Земята  

7.Сушата и водата на Земята – континенти и океани  

8.Релеф и полезни изкопаеми  

9.Климат. Фактори и елементи  

10.Климатични пояси и области  

11.Световен океан  

12.Води на сушата  

13.Почви, растителен и животински свят  

14.Природни зони на Земята 

15.Населението на Земята  

16.Селища  

17.Политическа карта на света  

18.Стопанство  

19.Географско положение, големина,брегове и опознаване на Африка  

20.Релеф и полезни изкопаеми на Африка  

21.Климат на Африка  

22.Климатични пояси и области на Африка  

23.Води на Африка 

24.Природни зони на Африка  

25.Население и политическа карта на Африка  

26.Стопанство на Африка  

27.Страни в Африка  

28.Антарктида  

 

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 
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - ООП  

1. Тела и вещества  

2.Строеж на веществата  

3.Дифузия  

4.Температура и енергия  

5.Температурно разширение и свиване  

6.Топлопроводност  

7.Конвекция  

8.Топене и втвърдяванеИзпарение и кондензация  

9.Светлина  

10.Земята и Луната  

11.Гравитация и Космос  

12.Слънчевата система  

13.Свойства на веществата  

14.Вещества и смеси  

15.Видове смеси  

16.Еднородни и нееднородни смеси  

17. Свойства и състав на въздуха  

18.Свойства и употреба на кислорода  

19.Свойства и значение на въглеродния диоксид  

20.Замърсители на въздуха  

21.Свойства на водата  

22.Водни разтвори  

23.Разтворимост на веществата във вода  

 

 

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   

8008 Бургас, ж.к. Изгрев, директор  860698,  канцелария 88744    www.jovkov.org ,  jovkov2007@abv.bg  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ООП  

 
1.Скулптура. 

2.Портрет. 

3.Пейзаж - рисунка. 

4. Натюрморт - рисунка. 

5.Нефигурална композиция - геометрична. 

6.Праисторическо изкуство. 

7.Изкуството на Двуречието. 

8.Изкуството на Древен Египет. 

9.Изкуството на Древна Гърция. 

10.Изкуството на Древен Рим. 

11.Изкуството на траките. 

 

Учител:  Валентина Димитрова 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - РП 

1. Скулптура. 

2. Портрет. 

3. Пейзаж - рисунка. 

4. Натюрморт - рисунка. 

5. Нефигурална композиция - геометрична. 

6. Праисторическо изкуство. 

7. Изкуството на Двуречието. 

8. Изкуството на Древен Египет. 

9. Изкуството на Древна Гърция. 

10. Изкуството на Древен Рим. 

11. Изкуството на траките. 

12. Живопис. 

13. Изящна графика. 

14. Изразни средства в графиката. 

15. Изкуство и компютър. 

16. Музеи и галерии. 

 
 

Учител:  Валентина Димитрова 
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО- ООП 

 
1. Изобразяване на изгледи. 

2. Битова техника. 

3. Изработване на изделия от текстил и кожи. 

4. Храна и здравословно хранене. 

5. Средства за контрол. 

6. Ресурси. 

7. Производство, търговия и услуги. 

8. Бюджет. 

9. Отглеждане на декоративни растения и билки. 

10. Отглеждане на домашни любимци. 

 

      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.  
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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.  

  

http://www.jovkov.org/
http://www.jovkov.org/

