НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ
10 КЛАС

учебна 2020/2021 година

Нормативна уредба
 Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците
 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование
 Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на
образованието и науката
 Заповед № РД 09-3569/17.12.2020 г. на министъра на
образованието и науката

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците
Глава трета: ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА КЛАС ИЛИ НА ЕТАП
ОТ СТЕПЕНТА
Раздел I: Общи положения
Чл. 44. (1) Целите на външното оценяване в края на клас или на етап от степента са:
1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към
подобряване качеството на образование;
3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по
учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас;
4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по
учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна
подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап от степента на образование.
(2) Всяко външно оценяване в края на клас или на етап от степента може да има една или
повече от целите по ал. 1.
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резултатите от обучението на учениците
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Раздел II: Национални външни оценявания
Чл. 47. (1) Национални външни оценявания в системата на училищното образование се
провеждат в края на:
1. началния етап на основната степен на образование;
2. прогимназиалния етап на основната степен на образование;
3. първия гимназиален етап на средната степен на образование.
(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката може да определи
национално външно оценяване в определен клас, който не е последен за етапа от степента на
образование.
(3) За провеждане на национално външно оценяване по ал. 2 министърът на образованието и
науката преди началото на учебната година издава заповед, в която се определят класът,
учебните предмети и конкретните дати за провеждане на националното външно оценяване,
както и началото на всеки от изпитите.
Чл. 48. (1) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват учениците, които в
съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV, VII или Х
клас, а в случаите по чл. 47, ал. 2 - в съответния клас.
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ОТ СТЕПЕНТА
Раздел II: Национални външни оценявания
Чл. 49 (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити с изключение на:
1. проверката на компетентностите в компонента „Говорене" при изпита по чужд език от
националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната степен на
образование, който се провежда устно;
2. изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит; за тях изпитите се
провеждат от училищна комисия след представяне на медицински документ, издаден от съответната
експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето.
(2) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат на компютър и/или на хартия и изпитните работи се
проверяват като анонимни.
(3) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат едновременно за всички ученици, а в случаите, когато
учениците работят на компютър - в изпитен период от няколко дни по предварително обявен график
за училищата.
(4) Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три седмици преди
края на съответната учебна година по график, определен със заповед на министъра на образованието
и науката.
(5) Проверката на изпитните работи от национално външно оценяване може да се осъществява в
компютърна среда и/или на хартия.
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Раздел II: Национални външни оценявания
Чл. 52. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края на
обучението по съответния учебен предмет в Х клас.
(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в края на
първия гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване степента
на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и функционалната
грамотност в областта на четенето, както и на математиката и математическата грамотност,
придобити в класовете от етапа.
(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети български
език и литература и по математика и се провеждат под формата на тест.
(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния
предмет чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански, руски, изучаван в
задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни
езикови компетентности в областта на чуждия език, и/или по учебния предмет
информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключови
компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в класовете от етапа.
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Глава трета: ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА КЛАС ИЛИ НА ЕТАП ОТ
СТЕПЕНТА
Раздел II: Национални външни оценявания
Чл. 52. (13) Националното външно оценяване по ал.1 се провежда във всички училища, в
които се осъществява обучение в X клас.
Чл. 53. (3) Оценките по чл. 52, ал. 3 се записват в удостоверението за първи гимназиален етап
на средно образование.
В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие, че ученикът е
получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво
в съответствие с Общата европейска езикова рамка, а в случай че е положен изпит по учебния

предмет информационни технологии и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от
максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответстие с
Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

КОЛКО И КАКВИ СА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В X КЛАС ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ:
 Български език и литература
 Математика
ПО ЖЕЛАНИЕ:
 Чужд език
 Информационни технологии за измерване на
дигиталните компетенции

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ НА НВО X КЛАС?

Български език и литература:
 Вид - писмен и анонимен
 Времетраене – 90 минути
 Учебно съдържание – върху задължителната
подготовка
 Формат – тест по български език и литература включва
задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен
отговор и/или създаване на текст

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ НА НВО X КЛАС?

Математика:
 Вид - писмен и анонимен
 Времетраене – 90 минути
 Учебно съдържание – върху задължителната
подготовка
 Формат – тестът по математика включва задачи с
избираем отговор и задачи със свободен отговор

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ – НВО X КЛАС?

Чужд език:
 Вид - писмен и анонимен
 Времетраене:







Ниво А1 - 60 минути
Ниво B1 – 130 минути

Учебно съдържание – върху задължителната
подготовка
Формат – тестът по чужд език включва задачи с
избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор,
както и създаване на писмен текст, а за проверка на
компетентностите от компонента „Говорене“– и задачи
за самостоятелно устно изложение, участие в диалог
и/или отговор на въпрос.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИЗПИТИТЕ НА НВО X КЛАС?

Информационни технологии за измерване на
дигиталните компетенции:
 Вид - писмен и анонимен
 Времетраене – 90 минути
 Учебно съдържание – върху задължителната
подготовка
 Формат – Тестът по информационни технологии
включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък
свободен отговор, както и практическа задача.

НАЧАЛО НА ПРОЦЕДУРАТА



От 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. всеки ученик в X клас подава
заявление за допускане до изпит по желание - по чужд език и/или

информационни технологии за измерване на дигиталните си
компетенции.


За изпитите по бълграски език и литератута и математика, заявления не

се подават. Тези изпити са задължителни.


До 19.02.2021 г., заявленията се регистрират в софтруерния продукт

на МОН. След регистриране на заявленията в софтуерния продукт
промени не се правят.

КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗПИТИТЕ?

 Български език и литература – 16 юни 2021 г.,
начало 08,00 часа
 Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г.,
начало 08,00 часа
 Информационни технологии за измерване на дигитални
компетентности – по график в периода 11 – 15 юни
2021 г. (по желание на всеки ученик)

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:
 Ученикът е длъжен да се яви в сградата на училището не покъсно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със
заповед на министъра на образованието и науката за начало
на изпита;
 Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа
лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт);
 Заема персонално определеното му работно място,
обозначено с етикет с неговото име, не по-късно от 15
(петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на
министъра на образованието и науката за начало на изпита.

 Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят. Пише с
черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита
по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.

Допълнителни изисквания в условия
на извънредна епидемична обстановка:
 Допуска се да влезе в сградата на училището със защитна маска на лицето,
без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
Последователно преминава през мерене на температура и дезинфекция на
ръцете.
 Носи със себе си прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, и
защитни ръкавици по желание.
 Влиза в изпитната зала с поставена маска, а по желание – и с ръкавици.
 Може да носи и лични средства за дезинфекция.
 Изключва изцяло и поставя всички средства за комуникация/електронни
устройства в предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го
оставя на обособено за целта място в изпитната зала.
 Всеки ученик поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дреха
и/или чанта), който поставя на свободно място до себе си.

ВАЖНИ ДАТИ
 Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2021 г.

 Издаване на удостоверение за завършен първи
гимназиален етап – до 15.07.2021 г.

