
С ПОГЛЕД КЪМ 
ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ОСТС – 11 юли 2022 г., МОН



РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО И ДЗИ



НВО И ДЗИ ПРЕЗ 2021-2022 ГОДИНА
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Резултатите от НВО и ДЗИ по БЕЛ

2021 г. 2022 г.
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НВО В КРАЯ НА 4. КЛАС

От тази година Министерството на 

образованието и науката въвежда

единна скала за превръщане на броя

точки в оценки по шестобалната

система. „Среден (3)“ се получава при 

постигнати 30% от максималния брой

точки.

Съпоставимостта на резултатите

между отделните випуски се прави през

броя точки.

Слаб до 29 т.

Среден 30 т. – 40,5 т.

Добър 41 т. – 62 т.

Мн. Добър 62,5 т. – 83,5 т.

Отличен 84 т. – 100 т.



НВО В КРАЯ НА 4. КЛАС

Върху резултата се отразяват и някои промени в самите тестове за националното външно 

оценяване - с всяка следваща година те изискват все повече мислене, съобразителност, 

справяне с практически ситуации, умение за пренос на наученото в нов контекст. Това 

предполага повече усилия и постоянство при усвояването на материала.



НВО В КРАЯ НА 7. КЛАС

Този випуск ученици беше обучаван 

най-дълго в електронна среда от 

разстояние – през втория срок на V 

клас, целия VI клас и частично в VII 

клас. Това личи ясно от по-слабия 

резултат при задачите, свързани с 

математически умения, които се очаква 

да се придобият в VI клас.

Задачите по математика със свободен 

отговор, изискващи разчитане и 

преработка на информация от диаграма

и записване в числов вид или 

прилагане на основни формули и 

теореми, свързани със свойствата и 

характеристиките на триъгълници са

били предизвикателство за всеки двама

от трима ученици. Задачите с разширен

свободен отговор са затруднили по-

голямата част от седмокласниците.

Преразказът на разказа „Талисманът“ като цяло не е 

затруднил седмокласниците. Те показват умения за 

изграждат текст, макар че невинаги предават съдържанието 

подробно. Все още има ученици, които се затрудняват при 

прилагането на правилата на книжовния език. Наблюдават 

се проблеми и с графичното оформяне на текста.



НВО В КРАЯ НА 7. КЛАС



НВО В КРАЯ НА 10. КЛАС

Над 14 пъти повече са пълните отличници по математика през тази в сравнение с 

миналата година. Сега 100 точки имат 412 срещу 29 през 2021 г. В това сравнение не е 

отчетена компенсацията от допълнителни 4 точки на някои ученици заради липсващите скоби в 

помощните формули.

По БЕЛ десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но 

имат проблеми с тези със свободен отговор. Почти две трети от младежите се затрудняват да 

определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% 

- да формулират собствена теза по темата „Човекът и общуването“. На над 20 000 ученици не е 

присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена

творба.



НВО В КРАЯ НА 10. КЛАС



ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Добър 4,05 е средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български 

език и литература (БЕЛ). Зрелостниците са получили средно 52,77 точки от общо 100.

Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет е 62 т. и 

отговаря на оценка добър 4,48. По-високият успех на втория изпит е очакван, като се има

предвид, че на първата матура по БЕЛ се явяват всички завършили XII клас (в случая 43 

011), а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой и по-

мотивирани зрелостници. На втория изпит по предмет от профилираната подготовка са се 

явили  24 322 младежи. Останалите са положили държавен изпит по професия.



ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ



ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Преобладаващата част от зрелостниците имат оценки добър и много добър. Не може да се прави 

сравнение с представянето на миналогодишния випуск, защото от 2022 г. учебните програми и форматът на 

изпитите са различни. Това важи особено за втората задължителна матура, която за пръв път е по 

профилиращ предмет и материалът в нея е на по-високо равнище.

С най-висок среден брой точки са чуждите езици. Сред високите е и средният резултат на втората

задължителна матура по математика - 69.19 точки. В другия край се нареждат природните науки, 

информационни технологии, география и икономика, предприемачество. Сравнително слаб е и средният

резултат по изобразително изкуство, което се дължи по-скоро на нисък брой точки на затворените отговори, 

отколкото на практическата задача.

На изпита по БЕЛ зрелостниците са се справили с откриването на  пунктуационни грешки в просто 

изречение, но са се затруднили при пунктуацията на сложно изречение,  при членуване на приложението на 

подлога, при употребата на възвратно притежателно местоимение. При литературните задачи най-лесно се 

оказва откриването на проблем, интерпретиран в два откъса от изучени творби, както и свързването на 

изучени творби с имената на техните автори. Трудности има при откриването на внушение, създавано от 

комуникативната позиция на говорителя, при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и 

в неизучен текст.                                                             

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два източника, но се 

затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи. Над 50% от зрелостниците са получили над 

средния брой точки при разчитането на данни от диаграма. Тази година за пръв път задачата за създаване

на текст даде избор между две теми в два жанра. 89% от зрелостниците са работили по нея – с 10 

процентни пункта повече от миналата година. Есе са писали 28 421 зрелостници (66%), а интерпретативно



НВО ЗА УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Притежават базови езикови умения, 
извличат конкретна информация от текст, 
създават собствен текст по зрителни 
опори и ключови думи, прилагат 
конкретно знание или процедура в 
стандартна ситуация

успешно се справят със задачите, 
насочени към Откриват и обработват 
информация от един текст, разпознават 
жанр, мотиви, герои, образи в изучени 
творби, притежават основни граматически 
знания, възпроизвеждат съдържанието на 
изходен текст и прилагат основни КЕН, 
пресмятат числов израз, решават 
линейно уравнение, пресмятат 
класическа вероятност

Формулират аргумент/контрааргумент, 
работят с реални числа, намират 
стойност на израз и дължина на страна на 
триъгълник с помощта на аритметична 
прогресия.

Решават задачи за логическо и 
пространственото мислене, тълкуват на 
информация от различни източници

Прилагат езикови правила, коментират в 
собствен текст на внушенията в изучавана 
творба, съпоставят информация от 
различни източници, разчитат и 
преработват информация от диаграма и 
да я записват в числов вид, да прилагат 
умения за финансова грамотност в 
практически ситуации, аргументират 
получени резултати, съставят алгоритми.

Редактират текст, записват със свои думи 
примери по проблеми от непознат текст, 
формулират собствена теза по тема от 
всекидневието, резюмират текст с 
определена комуникативна задача, 
прилагат изучавани математически 
методи, модели и процедури и представят 
аргументи и обосновки чрез използване на 
математически алгебричен и/или 
геометричен конструкт, моделират реални 
житейски ситуации.
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ПРЕГЛЕДЪТ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ДО МОМЕНТА



ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

 121 анкети, всяка от които е специфична за отделната учебна, по общообразователни учебни предмети от I до X

клас (17817 попълвания);

 Работни карти със 210 становища на участниците в работни групи за преглед на програмите;

 Анкети за мнението на учениците за обучението по различните учебни предмети (участвали 5200 ученици, от

които 2184, достигнати през ученическите съвети, и 3016 – със съдействието на Националния съвет на децата

към ДАЗД)

 Социологическо проучване на мнението на родители и ученици за изучаваното учебно съдържание (464

интервюта на родители и 465 интервюта на ученици от I до X клас)

 Анализи от изследване на постигането на очаквани резултати в учебните програми по история и цивилизации и

география и икономика в прогимназиалния етап и по природни науки в първи гимназиален етап;

 Наблюдения върху постижимостта на очакваните резултати на изпитите от националните външни оценявания.



ЛИНКОВЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ 

 от проведеното от Галъп интернешънъл допитване  - https://www.mon.bg/bg/news/4926. 

 от анкетата сред учениците - https://www.mon.bg/bg/news/4811, 

 от мнението на учителите - https://www.mon.bg/bg/news/4907

https://www.mon.bg/bg/news/4926
https://www.mon.bg/bg/news/4811
https://www.mon.bg/bg/news/4907


УЧИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

35,4

29,8

20

14,8

Причини за неефективно прилагане на 

учебната програма (%) 

липса на дидакт. м-
ли

липса на условия

учебникът 
замества УП

слабо познаване и 
неизползване

• Добре структурирани и работещи

• Предизвикателства са новите предмети и новите 

моменти (напр. финансова грамотност)

• Оптимално препоръчително разпределение

• Недостатъчен брой часове за упражнения

• Повече възможности за междупредметни връзки

математика
География и 

икономика

БЗО

Музика

ФВС

БЕ

КМИТ Инфор

матика



ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Понятия

стандартен запис на число, подмножество квартил, размах, кредит, 
рента (М) 

вяра, антопология, спасение (Ф)

градусна мрежа, географска ширина, числен мащаб (ГИ)

Очаквани резултати

Ориентира се с помощта на компас, Изчислява средна гъстота на 
населението (ГИ)

Прави морфемен анализ, Разпознава основната форма и спрежението 
на глагола (БЕЛ)

Изчислява проста лихва (`М) Определя географски координати по 
глобус и по карта, Изчислява действителни разстояния с помощта 

на числения мащаб (ГИ) 

Дефинира амитоза, Дискутира проблеми, свързани с расовата 
принадлежност (БЗО)

теми

Приложение на циклични конструкции  и др. (КМИТ)

Балкански полуостров (ГИ)

Еднаквости в равнината, Осева симетрия, ротация, централна 
симетрия, транслация (М)

Време на глагола. Нелични глаголни форми (причастия). Неизменяеми 
части на речта. Наречие (БЕЛ)

Основни комбинаторни понятия, Класическа вероятност, Елементи 
на стереометрията (М)



УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

М – най-

сложна, но 

развива 

мисленето

КМИТ и 

изкуства –

най-лесни и 

приятни

ЧО, ИЦ, ГИ – най-

трудни за запомняне

ГИ и ЧЕ –

най-полезни

М, БЕЛ, ФА и БЗО 

– без практическа 

полза

Затрудняват ги преходите от ЧО 

към ИЦ и ГИ и от ЧП към БЗО, ФА, 

ХООС

Нямат достатъчно часове за 

упражнение

Информацията в учебниците е 

обемна, написана със сложни 

термини и трудно се помни наизуст

Искат повече практически 

примери, нагледно обучение 

през образи, проектна 

работа, синхрон между 

изучаването на предметите, 

работа в екип, 



РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Математика

Човекът и общество

Човекът и природа

История и цивилизации

География и икономика

• обемът на изучаваното съдържание,

• липсата на достатъчно време за 

упражнения, 

• сложният изказ в учебниците, който не 

е съобразен с възрастта на учениците



СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

До края на октомври

 Работна група, които да оформят предложения за промени в учебните програми

Следва:

 Публикуване на проектите за промени в учебните програми за обществено обсъждане

 Утвърждаване на учебните програми.



Благодаря за вниманието!


