
основно ущ т^ м А к д ш  гдииг с, чифлик,общ.кърджми

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, тел:0878144494 email: ou_chiflik@abv.bg

Утвърдил.......

/Директор: М .Бh (лиева/

КОНСПЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛНАФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА 
ЗА V КЛАС- ЗУЧ

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

Български език

1. Езикът -  средство за общуване
2. 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. Речниково и граматично значение на думата
7. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
8. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
9. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ
10. Думата и нейните значения
11. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение
12. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение
13. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време
14. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време
15. Нелични глаголни форми (причастия).
16. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог
17. Главни части в простото изречение
18. Второстепенни части в простото изречение

Литература ^

19. Светът в митовете
20. Представата за Сътворението на света в древногръцкия мит „Произходът на 

боговете“
21. „Олимп -  домът на древногръцките богове”
22. Как Бог сътворява света и човека според Библията
23. „Господ и дяволът правят света”
24. „Тримата братя и златната ябълка“
25. „Златното момиче”

mailto:ou_chiflik@abv.bg


26. „Троица братя града градяха“
27. Фолклорен/традиционен календар
28. Коледа
29. Великден
30. Пасха
31. Курбан байрам
32. Гергьовден
33. „Хайдути“

: 34. „Главатарят, който искал да плени месечината“
35. „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
36. „Грозното патенце“ :
37. „Похитителят на мълнии”

II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Български език и литература
Издателство * Булвест 2000

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА
Изпитът е писмен под формата на тест

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНАВАНЕ
Тестът се състои от 30 въпроси, като всеки верен отговор носи 1 точка.

Общ брой от точки от теста е 30.

Скала за оценяване:

27 -3 0  точки 22 -  26 точки 16-21 точки 10 - 15 точки Под 10 точки

Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2

Запознати:

Изготвил: Себат Мехмед



основно УЩ Щ Щ Е^М Ш Ш ! [QEEH

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, е,

Утвърдил: 
Директор: /

hv.bg

Конспект по Английски език- V клас 
Самостоятелна форма на обучение

UNIT ( GRAMMAR ( VOCABULARY
MODULE 1: TIME FOR SCHOOL

(Unit 1: School again! Personal Pronouns and 
Possessive Adjectives. 
Verb"be"

School subjects

(Unit 2: What have you got (Verb "have got". Days of the week. Persona!
(on Monday? (Possessive 'sand 

(preposition of.
belongings
I .*...

Unit 3: What's the name of |(There is/there are. Sports. Cardinal numbers
(the game? ___ _ (Prepositions of place. !
1 ................................................. MODULE 2: TIME FOR FUN
(Unit 1: Feel the beat! (PresentSimple. Adverbs of (Music, musical

■frequency____________ [instruments and performers.
[Unit 2: Looking cool! 'Present Continuous _ __jClothes_and appearance.
(Unit 3: Let's celebrate! (Object pronouns. Verbs with 2 (Festivals and celebrations.

_ _ _ _ _  (objects ___
! MODULE _3: NOW AND THEN
Unit 1; She played football (Past Simple the verb "be". (Ordinal Numbers. Dates 
(at the weekend (Past Simple ; Regular and

(irregular Verbs
(Unit 2: Mad street Past Continuous •Places in town
(Unit 3: Favourite Stories (Adverbformation. Modal 

jverb:Can and Could
(The world of books

MODULE 4: LEISURE AND PLEASURE
(Unit 1: My healthy diet jC ountabi^nd uncountable 

(nouns. Articles. Some/any; a 
(lot of/lots of; much/many

i ----  "■ V ------ "A

(Foods and drinks

;Unit 2: It's awesome! (Modal verbs: can and may; (Electronic devices j
(must and have ro

Unit 3: My beautiful country (Comparative and Superlative (The weather
(Adjectives



MODULE 5: WHAT'S IN THE FUTURE? |

1

Unit 1: Ask the computer! Future: will
i —  .............i
(Computers and the internet j

(Unit 2: I want to be...! Future: be going to (Jobs and qualities
(Unit 3: The summer 
(holidays are just a month 
away!

[will and be going to - review

!

JtV programmes (

1
MODULE 6: MY TOWN, MY COUNTRY, NY PLANET!

‘Unit 1: A trip to London (Revision of tenses ^Transport |
Unit 2: The solar system (Comparing Adverbs ‘Space
Unit 3: Helping the planet (Sentences structure

УЧЕБНИК: HELLO! V клас , изд.Просвета

Изготвил:
Цветомира Кулева



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”МАКСИМ ГОРКИ" £ ,  ЧИФЛИК, ОБЩ. КЪРДЖАЛИ
6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, тел:0878144494 email: ou chiflikti

Утвърди. 

Директор^

КОНСПЕКТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМО' 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА -  
5 клас -  ЗУЧ

ЕЛНА

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ:

1. Събиране и изваждане на десетични дроби.
2. Умножение и деление на десетични дроби.
3. Признаци за делимост на естествени числа.
4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.
5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.
6. Умножение и деление на обикновени дроби.
7. Намиране на неизвестно число.
8. Лице на триъгълник.
9. Лице на успоредник.
10. Лице на трапец.
11. Куб - лице на повърхнина и обем.
12. Правоъгълен паралелепипед - лице на повърхнина и обем.
13. Намиране на част от число.
14. Намиране на число по дадена част от него.
15. Процент.

II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:МАТЕМАТИКА- 5 КЛАС Издателство - 
Архимед

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА 
Изпитът е писмен под формата на тест

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНАВАНЕ •

Тестът се състои от 12 задачи, като всеки верен отговор носи определен брой точки. Общ брой
от точки от теста е 12.

Критерий за оценка:

От 0 до 1 | С лаб 2.00
От 2 до 4 С реден 3.00
От 5до 7 Д обър 4.00
От 8 до 9 М ного добър 5.00
От 10 до 12 О тличен 6.00

Таня Николова



одновно учищмМ^аксим горниц с ^и Ф Щ < гошжкРД>*<Ми

6677 с.Чифлик,общ. Кърджали, тел:0878144494 email: ou_chiflik@abv.bg

Утвърди.

Дирекп
.Башлиева/

Конспект
за определяне на годишната оценка на учениците от самостоятелната форма на 

обучение по Човекът и природата -  5 клас

I. Физични явления
1. Строеж на веществата
2. Температура и енергия
3. Тела и вещества

II. Вещества и техните свойства
5. Свойства и състав на въздуха
2. Свойства и употреба на кислорода и въглеродния диоксид
3. Замърсители на вуздуха

III. Структура и жизнени процеси на организмите
1. Хранене при растенията
2. Хранене при животните
3. Дишане и отделяне при растенията и животните
4. Храносмилане и храносмилателна система при човека
5. Жизнени процеси при човека

Изготвил:
Милена Зафирова

А

mailto:ou_chiflik@abv.bg


основно У!Ш Ш Ж !М Ш О Ш  [ОЕШ  чифлик, одщ .

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, тел:0 email: ou_chiflik@abv.bg

Утвърдил:

Директор

/М.Башлиева/

Конспект
за определяне на годишната оценка на учениците от самостоятелната форма на 

обучение по Информационни технологии -  5 клас

1 .

2.

3 .

4.
5.
6.
7.
8 .

Носители на информация и устройства за достъп 

Организация на данните
Интернет

Звук и видео информация

Създаване и обработка на графично изображение 

Компютърна текстообработка 

Обработка на таблични данни 

Компютърна презентация

Учебник на издателство „Просвета 1945" 

Автори: Н. Николова, Е. Стефанова

Изработил: 

Милена ЗасЬиоова

mailto:ou_chiflik@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" С.ЧИФЛИК,ОБЩ.КЪРДЖАЛИ

6 6 7 7 с< Ч иф лик,общ . К ърдж али , т е л :0 8 78144494 em ail: ои_ch iflik% abv.bg

КОНСПЕКТ

По \Астоо'ля и цизм п м за ц т  за V клас 

Самостоятелна форма на обучение 

Тема 1 .Въведение в Историята

1, Историята и нейните източници

2. Времето в историята

Тема 2 . Праистория

1. Начало на човешката т т о р т

2. Поява на земеделието и животновъдството .откриване на металите .

3. Днешните български земи през Праисторическата епоха .

4>Изкуство и вярвания на праисторическите хора

Тема 3 .Първите цивилизации

1. Древен Египет

2. Държавите в Месопотамия

3. Владетел и държава .Първь^Ъ  империи,

4,Обществата на древен Египет и Месопотамия

5. Всекидневният живот на древен Египет и Месопотамия

6. Религиозни вярвания в древен Египет и Месопотамия

7. Писменост и образование на първите цивилизации 

В.Култура на древен Египет и Месопотамия 

В.Асгория  и религия на древните евреи

Тема 4 .Древна Елада и Елинистическият свят

1. Древна Елада

2. Гръцкият полис .Великата гръцка колонизация

3. Атина и Спарта .

4. Древните Елини и войната

5. Империята на Александър Велики 

6.Обществото на елинския полис 
7 .Всекидневието на древните елини



«г

8 .Богове и герои на Древна Елада

9 .Култура на Древна Елада 
Ю.Елинистическата епоха и нейното наследство

Тема 5. Древна Тракия

1 .Древна Тракия . Царството на Одрисите 

2.Общество и всекидневен живот на траките

3. Религиозни в я р в а н т  на траките

4. Културно наследство на Древна Тракия

Тема б.Древен Рим

1. Начало на Рим.Царски период

2 .  Римсха република

3. Рим -Господар на Средиземноморието

4. Римската империя през 1-2 в.

5.Общество и религия на Древен Рим

6. Всекидневието на римляните

7. Култура на Древен Рим

8. Раждането на християнството

5. Културното наследство на Римска Тракия

10.Късната Римска империя и краят на Античността



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" С. ЧИФЛИК,ОБЩ.КЪРДЖАЛИ

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, тел:0878144494 email: ouchij

Утвърдил:
Директор:

КОНСПЕКТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОН
5 клас - ЗУЧ

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

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗП : Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е 
налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с 
необходимия коментар и анализ.Ученикът умее да представя, анализира и обяснява прародни 
явление и закономерности, дава примери. Анализира статистически данни, диаграми, схеми и 
други изображения. Безупречно работи с картите в атласа Не са допуснати съществени 
правописни, фахтологически грешки.
Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа 
последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои



факти и събития анализът не е направен задълбочено.Показва пропуски при работа с 
географската карта и статистическата информация.
Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но 
анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на 
фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.
Трудно анализира диаграми, схеми и други изображения. Показва пропуски при работа с 
географската карта. Умее да изчертава контурна карта, но сериозно се затруднява с анализа й. 
Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на 

темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто 
с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки. Има съществени 
пропуски при работа с географската карта. Не умее добре да обяснява и анализира изучаваните 
природни явления и закономерности. Не умее да прави задълбочена характеристика на 
изучаваните континенти, държави и икономически отрасли.
Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от 
съдържанието. Има груби фактологични грешки. Не се ориентира при работа с географската 
карта и не умее да ги анализира.

Учебници География и икономика за пети клас издателство Б '-------

Таня Николова

Запознати:



ОСНОВНО УЩиЩЕ^МАКСИМ ГОРЩ*

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали,

Утвърдил 

/Директор.

КОНСПЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛНАФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ГЮ МУЗИКА

ЗА V КЛАС- ЗУЧ

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ:
1. Метрум, ритъм, темпо
2. Първите български композитори
3. Равноделни размери
4. Неравно делни размери
5. Ударни музикални инструменти
6. Родопска фолклорна област
7. Клавишни музикални инструменти
8. Коледни и ново-годишни празници
9. Струнни музикални инструменти
10. Дървени духови инструменти
11. Медни духови инструменти
12. Музикални инструменти и инструментални групи
13. Видове оркестри
14. Тракийска фолклорна област
15. Хорови състави и инструментални групи
16. Национален празник на Република България
17. Пиринска фолклорна област.
18. Фолклорни области
19. Сюита
20. Пролетни празници
21. Обреден календар
22. Рондо и сюита
23. Музикални форми
24. Химн на Европейския съюз
25. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
26. Официални празници
27. Моите празници
28. Автор, изпълнител, репертоар



II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Музика
Издателство: Булвест2000

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА
Изпитът е писмен с прослушване на музикални произведения под формата на тест

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНАВАНЕ

Скала за оценяване:

15,16 точки 12, 13, 14 точки 9, 10, 11 точки 8,7,6, точки 5 и под точки

Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2

Критерии по музика за практичен изпит

Критерии за оценка:

-заучен текст -2 т.

-правилно интониране -  2 т.

-изчистена мелодичност -2 т.

- усет за метроритмичност -  2 т. 

-артистичност на изпълнението -2 т.

Скала за оценяване:

10 точки 8 точки 6 точки 4 точки Под 2 точки

Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2

З а б е л е ж к а :

Оценката от писмения и практичния изпит е средноаритметично. 

Запознати:

Изготвил:./
/С. Мехмед/



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”МАКСИМ ГОРКИ" С . ЧИФЛИК,ОБЩ,КЪРДЖАЛИ

6677 с. Чифлик,общ. Кърджали, тел:0878144494 email: ои

Утвърди Л[[ь$
Директор

КОНСПЕКТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИ1

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО -
5 клас -  ЗУЧ

1 .Праисторическо изкуство.
2. Изкуство на Двуречието.
3. Изкуството на Древен Египет.
4. Изкуството на Древна Гърция.
5. Изкуството на Древен Рим.

6. Изкуството на древните траки.

Худ.практика
[.Рисуване на природен пейзаж.
2. Рисуване на фантастичен пейзаж.
3. Рисуване по памет портрет на приятел
. 4.Рисуване на фигурална композиция в природна среда.
5. Нарисувайте проект за герой от компютърна игра на историческа тема.
6. Нарисувайте серия от знаци -  емотикони,като изразите чрез тях различни настроения.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели. 
Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно практически 
задачи и до усвояването на определени теоретични знания за 
изобразителното изкуство. Естетическите показатели отразяват качествените 
характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.
Оценката по изобразително изкуство е комплексна (съдържа дидактически и естетически 
показатели).
Отличен 6.00 се поставя когато ученикът създава фантазии образи като 
комбинира елементи на реални обекти. Избира и използва разнообразни материали и 
техники, според съответната изобразителна задача. Свързва отделни видове и жанрове, 
епохи и течения със значими произведения и автори от българското и чуждестранно 
изкуство.
Много добър 5.00 се поставя когато учйшкът разграничава образи с фигуративно 
и нефигуративно съдържание. Интерпретира визуални образи по асоциации от различни 
сетива. Анализира характерни елементи от съдържанието на художествената творба.
Добър 4.00 се поставя когато ученикът използва зрителната си памет за 
разграничаване и съпоставяне на особености между предмети и абстракции. Анализира 
главните съставки на визуалния комуникативен продукт: текст и образ. Отличава и 
назовава авторски произведения на изкуството.
Среден 3.00 се поставя когато ученикът диференцира различни елементи и 

структури в околната среда. Разбира връзките между текст и образ. Разпознава основните



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" С,ЧИФЛИК,ОБЩ.КЪРДЖАЛИ

6677 с. Чифлик,общ, Кърджали, тел:0878144494 email: ои ch\
/А '

Утвърдил: /ду 
Директор:М./$§н£:

КОНСПЕКТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО -  5 клас -  ЗУЧ

I .Битова техника.Нринцип на действие на шевната машина.
2. Стоки и услуги.
3. Средства за измерване и контрол на маса и линейни размери.
4. Хранителни продукти-видове.
5. Грижи за растенията.
6. Личен бюджет.

П р а к т и ч е с к а  з а д а ч а

1 .Изобразяване на детайл с опростена конструкция в изгледи.
2. Изобразяване на детайл в скица.
3. Изобразяване в мащаб на детайл на изделие с опростена конструкция.
4. Начертаване на чертожен формат А4.
5. Видове изгледи.Скица и чертеж.
6. Конструктивен анализ.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

О т л и ч е н  6 , 0 0  се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане 
на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. 
Практическата задача е изпълнена без грешки.
М н о г о  д о б ъ р  5 , 0 0  се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в 

логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки 
или при някои факти и събития анализът не е напразен задълбочено. Допуснати са 
несъществени грешки при изпълнение на практическата задача 
Д о б ъ р  4 , 0 0  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 
съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават 
констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са грешки при 
изпълнение на практическата задача.

С р е д е н  3 , 0 0  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 
съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 
Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни грешки при 
изпълнение на практическата задача.
С л а б  2 , 0 0  се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато



е отклоняване от съдържанието. Има груби грешки при изпълнение на практическата
задача.
Крайната оценка е средноаритметична от двете части на изпита.
УЧЕБНИК: Технологии и предприемачество 5 клас „Просвета п л ю с  ”

Запознати:

ИЗГОТВИЛ: 
Таня Николова



О С Н О Щ О  УЧИЛИШМ̂ МАКСИМГОРКИ'' О Б Щ .

6677 с. Чифлик,общ. Кърдж али, т ел:0878144494 em ail: ou_chiflik@ abv.bg

Утвърдил: 
Директор :М./Ба

Конспект
За определяне на годишната оценка на учениците от самостоятелната форма на обучение по

Физическо възпитание и спорт -  5 клас

1. Бягане 50 м.
2. Скок на дължина от място
3. Изправяне от тилен лег -  момичета
4. Хвърляне на плътна топка 3 кг. -  момчета
5. Бягане 300 м -  момичета
6. Бягане 600 м, - момчета

Изготвил:

Милена Зафирова

mailto:ou_chiflik@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИи^ГМШСИМ ю т г

6677 с. Чифлик,общ, Кърджали, тел:0878144494 email: ou_chiflik@abv.bg

Утвърдил.

/Директор: М. Башлиева/

КОНСПЕКТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПА  ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛНАФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ЛИТЕРАТУРА
ЗА V КЛАС- ИУЧ

I. ИЗПИТНИ ТЕМИ:
]. Представяне и самопредставяне
2. Възникване на митовете
3. Езикът -  средство за общуване
4. Официално и неофициално общуване
5. Диалог
6. Текстът в общуването. Строеж на текста
7. Ключови думи в текста
8. „Как била създадена Земята”
9. Повествованието и описанието в текста
10. Разсъждението в текста
11. „Тримата братя и златната ябълка”-вълшебна народна приказка
12. Речниково и граматично значение на думата
13. Видове думи според речниковото значение и звуковия им състав. Омоними
14. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
15. „ Златното момиче”- народна приказка
16. Звукови промени
17. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ'"^,
18. Фолклорен календар. Слънчев и лунен календар
19. Изменяеми части на речта.
20. Изменяеми части на речта. Местоимение
21. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение.
22. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение
23. „Хайдути” - Христо Ботев
24. Изменяеми части на речта. Глагол
25. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.

mailto:ou_chiflik@abv.bg


26. Нелични глаголни форми. Употреба на минало свършено и минало несвършено 
деятелно причастие в текста

27. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог.
28. Шарл Перо -  „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
29. X. Кр. Андерсен -  „Грозното патенце“
30. Рик Риърдън -  „Похитителят на мълнии“
31. Главни части в простото изречение
32. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение. Обстоятелствено 

пояснение. Определение.
33. Части на изречението. Синтактичен анализ.

II. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Български език и литература 
Издателство - Булвест 2000
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА 
Изпитът е писмен под формата на тест

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНАВАНЕ
Тестът се състои от 19 въпроса, като всеки верен отговор носи определен брой точки. 
Общ брой точки от теста е 20.

Скала за оценяване:

17 -2 0  точки 13-16 точки 9 - 1 2  точки 5 -8  точки До 4 точки
_1

Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3
! 1 _____________ 1

Слаб 2
!_____________J

Запознати:

Изготвил: 
Себат Мехмед

< 4
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6677 с. Чифлик,общ* Кърджали, тел:0878144494 email: ои_chiflik@jabv.bg

Утвърдил 
Директор

КОНСПЕКТ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА -

5 клас - ИУЧ
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. Разтояние отточна 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

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
Изпитният билет съдържа определен бр«й задачи. До всяка задача са посочени точките, които 

тя носи при вярно решение и изпълнение. Оценката се формира по формулата Оценка = 2+n, п 

-  брой точки Получената оценка се закръгля до най-близкото цяло число. Учебници

Математика за пети клас 

Автори: Издателство „Архимед"
Изготвил

mailto:_chiflik@jabv.bg

