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Съдържание

Учебни планове по предмети: страница

 БЕЛ

 Математика

 Информатика

 Информационни технологии

 Биология и здравно образование

 Химия и опазване на околната среда

 География и икономика

 История и цивилизации

 Примерни изпитни материали



Приложение № 1 към т. 1

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ХI КЛАС 

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по български език в единадесети клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата 
на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците.

С оглед развиването на социокултурните компетентности програмата предлага възможности за усъвършенстване на уменията
на учениците да търсят, да анализират и да синтезират информация и да я използват за решаване на комуникативни задачи.

По отношение развиването на езиковите компетентности в програмата са включени теми, насочени към прилагане в речевата
практика на нормите на съвременния български книжовен език – правоговорна, правописна, граматични и пунктуационна.

Във връзка с развиването на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в учебната програма е предвидено

развиване на уменията за публично изказване по научен проблем, за създаване на есе по житейски проблем, за писане на конспект на текст и
за съставяне на библиография.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери.

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за

гражданското общество. Търси, анализира и синтезира информация от различни

информационни източници, обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи.

Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове

информация.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Владее книжовните езикови норми.

Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Слушане

Сравнява и анализира гледни точки при участие в диалог или дискусия.

Говорене

Спазва правоговорната норма.



Подготвя и представя публично изказване по научен проблем.
Писане

Спазва книжовните езикови норми. 

Създава в писмена форма: 

конспект на текст
библиография

есе по житейски проблем

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Езикова култура на личността Осмисля ролята на езиковата култура за

развитието на  личността.

Разграничава понятията езикова грамотност и функционална 

грамотност.

Владее начини за развиване на езиковата си култура, като

проявява критично отношение към употребата на езика; като 

прави справки в речници, енциклопедии и др.

2. Прилагане

на  (езиков

практикум)

правоговорната норма Разпознава правоговорни грешки и ги редактира.

3. Прилагане на правописната норма

(езиков практикум)

Разпознава правописни грешки и ги редактира.

4. Прилагане на граматичните норми 

(езиков практикум)

Разпознава граматични грешки и ги редактира.

5. Прилагане на 

(езиков практикум)

пунктуационната норма Разпознава пунктуационни грешки и ги редактира.

6. Решаване на казус във връзка с

конкретна комуникативна задача

Търси, анализира и синтезира информация от различни

информационни източници, обработва я и я използва при

разрешаване на казуси.

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо



познанията, които има за гражданското общество.

Защитава убедително и въздействащо лично мнение във връзка

с конкретен казус.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 18 часа върху 

следните теми:

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Публично изказване

по  научен

проблем

Познава особеностите на публичното изказване.

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията,

които има за гражданското общество.

Търси, анализира и синтезира информация от различни

информационни  източници, обработва я и я използва за решаване на 

комуникативни задачи.

Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни

видове информация

Подготвя публично изказване по научен проблем, като се съобразява със 

ситуацията на общуване.

Произнася публично изказване по научен проблем с подходяща интонация и 

артикулация.

Използва уместно неезикови средства (мимики, поглед, поза, жестове).

Спазва правоговорната норма.

Конспект на научен текст Познава особеностите на

конспекта. Създава конспект

на научен текст.

Спазва книжовните езикови норми.

Търси, анализира и синтезира информация, обработва я и я използва за

решаване на комуникативни задачи.

конспект

Реферат Познава особеностите на

реферата. Създава реферат.

Спазва книжовните езикови норми.

реферат

Есе по житейски проблем Познава особеностите на 

есето. Създава есе по

житейски проблем.

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията,

които има за гражданското общество.

Спазва книжовните езикови норми.



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в ХI клас е 108 часа – 54 часа за български

език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 54 часа за литература (от които 18 часа за развиване на

комуникативните компетентности).

Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в ХI клас е 3 часа – 1,5 часа за български

език (от които 0,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 1,5 часа за литература (от които 0,5 часа за развиване на

комуникативните компетентности).

Препоръчително разпределение на часовете в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

За нови знания 33 %

За упражнения 44 %

За преговор 6 %

За обобщение 6 %

За контролни и за класни работи 11 %

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 %

Оценки от контролни и от класни работи 20%

Оценки от други участия ( работа в часовете, изпълнение 

на домашни работи, работа по групи и др.)

20 %

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ



Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване

на чужди езици

Участие в публични изказвания по научен проблем, свързан с културното многообразие, като основа за 

развиване на

интереса към междукултурното общуване и към чуждите езици.

Развиване на умения за създаване на библиография чрез сравняване на различни модели.

Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни

източници (речници, енциклопедии, бази данни) за изпълнение на конкретна комуникативна задача.

Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна комуникативна задача.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на 

дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и 

слаби страни, на собствения стил на учене.

Социални и

граждански 

компетентности

Общуване в различни среди чрез демонстриране на толерантност и чрез изграждане на взаимно

доверие. Общуване чрез изразяване и разбиране на различни гледни точки.

Инициативност 

и 

предприемчиво

ст

Формиране на инициативност при решаване на казуси.



Приложение № 2 към т. 2

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ХII КЛАС 

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по български език в дванадесети клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата

на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците.

С оглед развиването на социокултурните компетентности програмата предлага възможности за усъвършенстване на уменията на

учениците да търсят, анализират и синтезират информация от различни информационни източници, както и на уменията да повишават

резултатността на речевото си поведение в комуникативната практика.

По отношение на развиването на езиковите компетентности в програмата са включени теми, насочени към прилагане в речевата

практика на лексикалната норма на съвременния български книжовен език, както и към работа с различни по стил и по жанр текстове с обща

тема.
Във връзка с развиването на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в учебната програма е предвидено

развиване на уменията за участие в интервю при кандидатстване, за създаване на мотивационно писмо при кандидатстване за работа, за
създаване на реферат.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери.

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията, които има за 

гражданското общество.

Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници,

обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи.

Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове 

информация.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Владее книжовните езикови норми.

Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.

Използва уместно езиковите средства за създаване на текст съобразно социокултурната

сфера при изпълнение на комуникативни задачи.



Слушане

КОМУНИКАТИВНИ Сравнява и анализира гледни точки при участие в интервю за кандидатстване.

КОМПЕТЕНТНОСТИ Четене

Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни функционални стилове.

Говорене

Спазва правоговорната норма.

Участва в интервю за кандидатстване за работа или за обучение.

Писане

Спазва книжовните езикови норми.

Създава в писмена форма:

- мотивационно писмо

- реферат

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Речевото поведение

в комуникативната 

практика

Познава начините за постигане на успешност на речевото

поведение в  комуникативната практика.

Прилага при общуване принципа на сътрудничество, осигуряващ резултатно

речево поведение.

Владее средствата за вежливо речево поведение.

2. Прилагане на

лексикалната норма в 

речевата практика (езиков

практикум)

Разпознава лексикални грешки и ги редактира.

3. Анализ и редактиране на 

стилистични грешки

(езиков практикум)

Разпознава стилистични грешки и ги редактира.

Разграничава понятията стилистична грешка и стилистичен ефект.

стилистична 

грешка  

стилистичен ефект

4. Работа с различни по стил

и по жанр текстове с обща 

тема/с един и същ предмет на 

общуване

Определя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст.

Извлича и анализира смисли от текст/от текстове, различни по стил и по

жанр. Анализира структурни и композиционни части на текст.

Открива, анализира и редактира грешки в текст.

Оценява идеи, тези и аргументи в текста в съответствие със своя опит и

спрямо познанията, които има за гражданското общество.



В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 15,5 часа върху 

следните теми:

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Интервю при

кандидатстване за работа, за

обучение

Познава особеностите на интервюто при кандидатстване за работа, за обучение. 

Формулира отговори на поставените въпроси, като се съобразява със

специфичните изисквания на интервюиращия и с изискванията за нормативно,

уместно и учтиво речево поведение.

Спазва правоговорната норма.

интервю при 

кандидатстване за 

работа, за

обучение

Мотивационно писмо Познава особеностите на мотивационното писмо.

Подбира необходимата информация съобразно адресата и целта на създаване на 

мотивационното писмо.

Създава мотивационно писмо.

Съобразява се с изискванията за графично и структурно

оформяне на  мотивационното писмо.

Спазва книжовните езикови норми.

мотивационно писмо

Библиография Познава особеностите на библиографията.

Използва библиография при търсене на 

информация. Създава библиография.

Съобразява се с изискванията за графичното оформяне на библиографията.

Търси информация от различни информационни източници за

решаване на  комуникативни задачи.

Спазва книжовните езикови норми.

библиография

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XII клас е 93 часа – 46,5 часа за български

език (от които 15,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 46,5 часа за литература (от които 15,5 часа за развиване на

комуникативните компетентности).

Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XII клас е 3 часа – 1,5 часа за български

език (от които 0,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 1,5 часа за литература (от които 0,5 часа за развиване на

комуникативните
компетентности).



Препоръчително разпределение на часовете в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

За нови знания 33 %

За упражнения 43 %

За преговор 6 %

За обобщение 6 %

За контролни и за класни работи 12 %

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 %

Оценки от контролни и от класни работи 20%

Оценки от други участия ( работа в часовете, изпълнение 

на домашни работи, работа по групи и др.)

20 %

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване

на чужди езици

Развиване на умения за създаване на мотивационно писмо чрез сравняване на различни модели.

Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни 

източници (речници, енциклопедии, бази данни) за изпълнение на конкретна комуникативна задача.

Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна комуникативна задача.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на 

дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и 

слаби страни, на собствения стил на учене.

Социални и

граждански 

компетентности

Общуване в различни среди чрез демонстриране на толерантност и чрез изграждане на взаимно 

доверие. Общуване чрез изразяване и разбиране на различни гледни точки.

Инициативност 

и 

предприемчиво

ст

Формиране на инициативност при постигане на поставените лични, професионални и обществени цели.



Приложение № 1 към т. 1

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ХI КЛАС 

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по литература в XI клас е насочено към диференциране и систематизиране на овладените знания и придобитите
умения в предходните класове чрез практическото им приложение върху литературни творби, в които като основни се открояват
общочовешките теми за родното и чуждото, миналото и паметта, обществото и властта, живота и смъртта, природата, към развиване и

диференциация на уменията за тълкуване на литературен текст (съчетаващо обяснение на структурни елементи и изказване на разбран
смисъл на текста) съобразно естетическите, тематично-проблемните и жанровите му характеристики и към изграждането на
комуникативните компетентности на учениците.

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с диференцирането на ценностния и
проблемния контекст, в който различни като естетическа концепция текстове полагат и интерпретират общочовешки теми, и със
съотнасянето на естетически оценъчни гледни точки с индивидуалния опит на учениците, а също и с познаването на отношенията автор –

текст – читател и с умението за оценяване на начини на въздействие на текст.
Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с уменията за тълкуване на различни като 

тематичен, ценностен, проблемен и жанров избор текстове и с овладяването на знания и умения, свързани с изразните средства на
езика.
Литературните компетентности се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по 
избор на учителя, включително и от съвременната българска литература.

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности са свързани с уменията за създаване на есе и на

интерпретативно съчинение, с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, с развиване на неговите 
изследователски умения и творческо въображение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА 

КОМПЕТЕНТНОС

Т

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРН

И 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Определя ценности и норми, проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на общочовешки теми

(родното и чуждото, миналото и паметта, обществото и властта, животът и смъртта, природата) в

художествени творби, и ги съотнася помежду им.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в художествени творби ценности и норми,

проблеми и конфликти, свързани с общочовешки теми (родното и чуждото, миналото и паметта,

обществото и властта, животът и смъртта, природата), и аргументирано обосновава и защитава



собствена позиция по тях.

Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите,

със сюжетите, с мотивите и с основните им теми.

Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за въздействие и за внушение на

определена гледна точка, свързана с общочовешка тема (родното и чуждото, миналото и паметта,

обществото и властта, животът и смъртта, природата).

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за

да изпълни самостоятелно конкретна задача – творческа, интерактивна или по изследователски проект.

ЛИТЕРАТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Различава в художествени творби интерпретации на общочовешки теми (родното и чуждото, миналото и

паметта, обществото и властта, животът и смъртта, природата) и тълкува тези интерпретации

съобразно тяхната специфика.

Разпознава жанрове на литературата.

Тълкува художествени творби съобразно жанровите и/или родовите им характеристики.

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява значението им за специфични интерпретации

на общочовешка тема в художествени творби.

Съпоставя интерпретации на една и съща общочовешка тема в художествени творби и конструира връзки

между творбите.

КОМУНИКАТИВН

И 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Създава с определена комуникативна цел есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в

няколко художествени творби.

Създава интерпретативно съчинение по проблем върху художествена 

творба. Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове според осъществяването на комуникативните

им цели.
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

І. Родното и чуждото

I.1. „Железният

светилник“ (Д. Талев)

Разпознава жанрови характеристики на романа, проявени в „Железният светилник“.

Тълкува „Железният светилник“ съобразно жанровите характеристики на творбата и
естетически специфичната интерпретация на темата за родното и чуждото в нея.

Описва структурирано отношенията между жанровите характеристики на „Железният

светилник“ и естетически специфичната интерпретация на темата за родното и

чуждото в творбата.



Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Железният светилник“ 

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с родното и чуждото,

аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.

І.2. „Бай Ганьо журналист“ 

(А. Константинов)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за родното и чуждото в „Бай Ганьо журналист“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Тълкува „Бай Ганьо журналист“ съобразно естетически специфичната интерпретация на 

темата за родното и чуждото в нея.

Познава значението на понятието ирония.

Разпознава иронията в „Бай Ганьо журналист“ и обяснява значението ѝ в контекста на 

специфичната интерпретация на темата за родното и чуждото в текста.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Бай Ганьо журналист“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с родното и чуждото, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно изследователски проект, свързан с

творческата история и критическата рецепция на „Бай Ганьо“.

ирония

І.3. „Балкански синдром“ 

(Ст. Стратиев)

Познава значението на понятието комедия.

Разпознава жанрови характеристики на комедията, проявени в „Балкански синдром“. 

Тълкува „Балкански синдром“ съобразно жанровите характеристики на творбата и 

естетически специфичната интерпретация на темата за родното и чуждото в нея.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Балкански синдром“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с родното и чуждото, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Балкански синдром“ специфични начини за въздействие и за

внушение на определена гледна точка, свързана с родното и чуждото.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна творческа задача, свързана с

поставяне на сцена на „Балкански синдром“.

комедия

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата. Конструира

междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба по избор на 

учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

междутекстовост

II. Миналото и паметта

1. „Паисий“ Разпознава жанрови характеристики на одата, проявени в „Паисий“.



(Ив. Вазов) Тълкува „Паисий“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в нея.

Идентифицира сравнения, метафори, метонимии в „Паисий“ и обяснява значението им в 

контекста на специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в творбата. 

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Паисий“ и 

естетически специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Паисий“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с миналото и паметта, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Паисий“ специфични начини за въздействие и за внушение на

определена гледна точка, свързана с миналото и паметта.

II.2. 

„История“  

(Н.

Вапцаров)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „История“.

Тълкува „История“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „История“ и 

естетически специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в творбата.

Идентифицира и оценява в „История“ специфични начини за въздействие и за внушение на

определена гледна точка, свързана с миналото и паметта.

II.3. „Ноев

ковчег“ (Й.

Радичков)

Разпознава жанрови характеристики на романа, проявени в „Ноев ковчег“.

Тълкува „Ноев ковчег“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в нея.

Описва структурирано отношенията между жанровите характеристики на „Ноев ковчег“ и

естетически специфичната интерпретация на темата за миналото и паметта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Ноев ковчег“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с миналото и паметта, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата.

Конструира междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба по избор на 

учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

III. Обществото и властта

1.„Борба“  

(Хр. Ботев)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за обществото и властта в „Борба“, и обяснява отношенията

между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на творбата.

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Борба“.

Тълкува „Борба“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за обществото и властта в нея.

оксиморон



Познава значението на понятието оксиморон.

Идентифицира метафори и оксиморони в „Борба“ и обяснява значението им в контекста

на специфичната интерпретация на темата за обществото и властта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Борба“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с обществото и властта, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Борба“ специфични начини за въздействие и за внушение

на определена гледна точка, свързана с обществото и властта.

III.2. 

„Андрешко“  

(Елин Пелин)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за обществото и властта в „Андрешко“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Андрешко“.

Тълкува „Андрешко“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за обществото и властта в нея.

Идентифицира персонажната система и метафори в „Андрешко“ и обяснява значението

им в контекста на естетически специфичната интерпретация на темата за обществото и

властта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Андрешко“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с обществото и властта, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна интерактивна задача,

свързана с организиране и провеждане на дебат за обществото и властта.

III.3. „Приказка за

стълбата“ (Хр.

Смирненски)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за обществото и властта в „Приказка за стълбата“, и

обяснява отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на

създаването на творбата.

Тълкува „Приказка за стълбата“ съобразно естетически специфичната интерпретация на

темата за обществото и властта в нея.

Идентифицира персонажната система и метафори в „Приказка за стълбата“ и обяснява

значението им в контекста на естетически специфичната интерпретация на темата за

обществото и властта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Приказка за стълбата“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с обществото и властта,

аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.



Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата. 

Конструира междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга

творба

по избор на учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

ІV. Животът и смъртта

IV.1. „До моето първо

либе“ (Хр. Ботев)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за живота и смъртта в „До моето първо либе“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „До моето първо либе“. 

Тълкува „До моето първо либе“ съобразно родовите характеристики на творбата и 

естетически специфичната интерпретация на темата за живота и смъртта в нея.

Идентифицира метафори в „До моето първо либе“ и обяснява значението им в

контекста на специфичната интерпретация на темата за живота и смъртта в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „До моето първо либе“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с живота и смъртта,

аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „До моето първо либе“ специфични начини за въздействие и

за внушение на определена гледна точка, свързана с живота и смъртта.

IV.2. „Новото

гробище над

Сливница“

(Ив. Вазов)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за живота и смъртта в „Новото гробище над Сливница“, и

обяснява отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на

създаването на творбата.

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Новото гробище над

Сливница“.

Тълкува „Новото гробище над Сливница“ съобразно родовите характеристики на

творбата и естетически специфичната интерпретация на темата за живота и смъртта в

нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Новото

гробище над Сливница“ и естетически специфичната интерпретация на темата за

живота и смъртта в творбата.

Идентифицира и оценява в „Новото гробище над Сливница“ специфични начини за

въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с живота и смъртта.

IV.3. „Крадецът на

праскови“ (Ем. Станев)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за живота и смъртта в „Крадецът на праскови“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.



Разпознава жанрови характеристики на повестта, проявени в „Крадецът на праскови“. 

Тълкува „Крадецът на праскови“ съобразно жанровите характеристики на творбата и

естетически специфичната интерпретация на темата за живота и смъртта в нея. Съпоставя с

личния и с обществения си опит интерпретирани в „Крадецът на праскови“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с живота и

смъртта,  аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата. Конструира

междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба по избор на 

учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

V. Природата

1.„При Рилския манастир“ 

(Ив. Вазов)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „При Рилския манастир“. 

Тълкува „При Рилския манастир“ съобразно родовите характеристики на творбата и 

естетически специфичната интерпретация на темата за природата в нея.

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за природата в „При Рилския манастир“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Идентифицира и оценява в „При Рилския манастир“ специфични начини за въздействие и

за внушение на определена гледна точка, свързана с природата.

V.2.

„Градушка“  

(П. Яворов)

Разпознава жанрови характеристики на поемата, проявени в „Градушка“.

Тълкува „Градушка“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за природата в нея.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Градушка“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с природата, аргументирано обосновава и

защитава позиция по тях.

Идентифицира и оценява в „Градушка“ специфични начини за въздействие и за внушение

на определена гледна точка, свързана с природата.

V.3. „Спи

езерото“ (П. П.

Славейков)

Познава значението на понятието лирическа миниатюра.

Разпознава жанрови характеристики на лирическата миниатюра, проявени в „Спи 

езерото“.

Тълкува „Спи езерото“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за природата в нея.

Идентифицира и оценява в „Спи езерото“ специфични начини за въздействие и за 

внушение на определена гледна точка, свързана с природата.

лирическа 

миниатюр

а

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата. Конструира 

междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба



по избор на учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 18 часа върху следните 

теми:

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Есе по житейски проблем, Познава особеностите на есето.

интерпретиран Създава есе по житейски проблем, интерпретиран в една или

в една или в няколко няколко художествени творби.

художествени творби Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои или чужди есета по

житейски проблем.

Интерпретативно Познава особеностите на интерпретативното съчинение.

съчинение по проблем Създава интерпретативно съчинение по проблем върху една

върху една художествена художествена творба.

творба Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои и чужди интерпретативни

съчинения по проблем върху литературен текст.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XI клас е 108 часа – 54 часа за български

език (от които 18 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 54 часа за литература (от които 18 часа за развиване на

комуникативните
компетентности).



Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XI клас е 3 часа – 1,5 часа за български

език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и 1,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на

комуникативните компетентности).

Препоръчително разпределение на часовете в компонента ЛИТЕРАТУРА:

За нови знания 38 %

За упражнения 39 %

За преговор 6 %

За обобщение 6 %

За контролни и за класни работи 11 %

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 %

Оценки от контролни и от класни работи 20%

Оценки от други участия ( работа в часовете, изпълнение 

на домашни работи, работа по групи и др.)

20 %

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в

областта на българския език

Създаване на писмени и устни текстове, съобразени с книжовните езикови норми.

Извличане и обработване на информация от текстове в съответствие с книжовните езикови норми.

Умения за общуване

на  чужди езици

Превод от и/или на чужд език на (откъси от) литературни текстове, интерпретиращи темите за

родното, природата, смъртта, властта и насилието, миналото и паметта.

Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с текстове, изучени в часовете по чужд език,

въз основа на обща принадлежност към естетическо направление или жанр.

Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни източници 

за изпълнение на конкретна интерактивна, творческа и/или по изследователски проект задача.



Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна интерактивна,

творческа и/или по изследователски проект задача.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на 

дидактически

и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби страни,

на собствения стил на учене.

Социални и

граждански  

компетентности

Съпоставяне и различаване на литературни и исторически повествования за всекидневния живот. 

Съпоставяне и различаване на историческите и литературните интерпретации на общочовешки 

теми.

Културна компетентност и

умения за изразяване чрез

творчество

Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици 

– вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.

Избиране на готови или изработване на оригинални визуални и/или музикални илюстрации към текст.



Приложение № 2 към т. 2

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ХII КЛАС 

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по литература в XII клас е насочено към продължаване на диференцирането и систематизирането на овладените знания и

придобитите умения в XI клас чрез практическото им приложение върху литературни творби, в които като основни се открояват

общочовешките теми за любовта, вярата и надеждата, труда и творчеството, избора и раздвоението, ангажирали творческите търсения и

въображението на човека през вековете, към развиване и диференциация на уменията за тълкуване на литературен текст (съчетаващо

обяснение на структурни елементи и изказване на разбран смисъл на текста) съобразно естетическите, тематично-проблемните и жанровите

му характеристики и към изграждането на комуникативните компетентности на учениците.

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с диференцирането на ценностния и проблемния

контекст, в който различни като естетическа концепция текстове полагат и интерпретират общочовешки теми, и със съотнасянето на

естетически оценъчни гледни точки с индивидуалния опит на учениците, а също и с познаването на отношенията автор – текст – читател и с

умението за оценяване начини на въздействие на текст.
Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с уменията за тълкуване на различни като

тематичен, ценностен, проблемен и жанров избор текстове и с овладяването на знания и умения, свързани с изразните средства на езика.
Литературните компетентности се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на
учителя, включително и от съвременната българска литература.

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности са свързани с уменията за създаване на интерпретативно

съчинение, с интерактивните умения на ученика за културно изразяване и творчество, с развиване на неговите изследователски умения и

творческо въображение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА 

КОМПЕТЕНТНОС

Т

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРН

И 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Определя ценности и норми, проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на общочовешки теми

(любовта, вярата и надеждата, трудът и творчеството, изборът и раздвоението) в различни

текстове, и ги съотнася помежду им.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в художествени творби ценности и норми,

проблеми и конфликти, свързани с общочовешки теми (любовта, вярата и надеждата, трудът и

творчеството, изборът и раздвоението), и аргументирано обосновава и защитава собствена позиция

по тях.



Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите,

със сюжетите, с мотивите и с основните им теми.

Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за въздействие и за внушение на

определена гледна точка, свързана с общочовешка тема (любовта, вярата и надеждата, трудът и

творчеството, изборът и раздвоението).

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за

да изпълни самостоятелно конкретна задача – творческа, интерактивна или по изследователски проект.

ЛИТЕРАТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Различава в художествени творби интерпретации на общочовешки теми (любовта, вярата и надеждата,

трудът и творчеството, изборът и раздвоението) и тълкува тези интерпретации съобразно тяхната

специфика.

Разпознава жанрове на литературата.

Тълкува художествени творби съобразно жанровите и/или родовите им характеристики.

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява значението им за специфични интерпретации

на общочовешка тема в художествени творби.

Съпоставя интерпретации на една и съща общочовешка тема в художествени творби и конструира връзки

между творбите.

КОМУНИКАТИВН

И 

КОМПЕТЕНТНОСТ

И

Създава интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко художествени 

творби. Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове според осъществяването на комуникативните

им цели.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

І. Любовта

І.1. „Аз искам да те помня Разпознава жанрови характеристики на елегията, проявени в „Аз искам да те помня

все

все така“ така“.

(Д. Дебелянов) Тълкува „Аз искам да те помня все така“ съобразно жанровите характеристики на творбата

и естетически специфичната интерпретация на темата за любовта в нея.

Описва структурирано отношенията между елегичния жанр и естетически специфичната

интерпретация на темата за любовта в „Аз искам да те помня все така“.

Идентифицира и оценява в „Аз искам да те помня все така“ специфични начини

за

въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с любовта.



І.2. „Колко си хубава!“ 

(Хр. Фотев)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Колко си хубава!“.

Тълкува „Колко си хубава!“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за любовта в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Колко си 

хубава!“ и естетически специфичната интерпретация на темата за любовта в творбата.

Идентифицира и оценява в „Колко си хубава!“ специфични начини за въздействие и за 

внушение на определена гледна точка, свързана с любовта.

І.3. 

„Посвещение“  

(П. Дубарова)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Посвещение“.

Тълкува „Посвещение“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за любовта в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Посвещение“ и

естетически специфичната интерпретация на темата за любовта в творбата.

Идентифицира метафори и символи в „Посвещение“ и обяснява значението им в контекста на

специфичната интерпретация на темата за любовта.

Идентифицира и оценява в „Посвещение“ специфични начини за въздействие и за 

внушение на определена гледна точка, свързана с любовта.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата. Конструира 

междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба по избор на 

учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

ІІ. Вярата и надеждата

ІІ.1. „Спасова могила“ Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е

обвързана

(Елин Пелин) интерпретацията на темата за вярата и надеждата в „Спасова могила“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Спасова могила“.

Тълкува „Спасова могила“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за вярата и надеждата в нея.

Идентифицира сравнения и метафори в „Спасова могила“ и обяснява значението  им в

контекста на специфичната интерпретация на темата за вярата и надеждата в творбата.

Описва структурирано отношенията между жанра на разказа и естетически специфичната

интерпретация на темата за вярата и надеждата в „Спасова могила“.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Спасова могила“ ценности

и норми, проблеми и конфликти, свързани с вярата и надеждата, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна интерактивна задача, свързана



с организиране и провеждане на дебат за вярата.

ІІ.2.

„Молитва“ 

(А. Далчев)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Молитва“.

Тълкува „Молитва“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за вярата и надеждата в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Молитва“ и 

естетически специфичната интерпретация на темата за вярата и надеждата в творбата.

Идентифицира и оценява в „Молитва“ специфични начини за въздействие и за внушение на 

определена гледна точка, свързана с вярата и надеждата.

ІІ.3. „Вяра“

(Н. Вапцаров)

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени във „Вяра“.

Тълкува „Вяра“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически специфичната

интерпретация на темата за вярата и надеждата в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Вяра“ и

естетически специфичната интерпретация на темата за вярата и надеждата в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани във „Вяра“ ценности и норми,

проблеми и конфликти, свързани с вярата и надеждата, аргументирано обосновава и

защитава позиция по тях.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата.

Конструира междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба по 

избор на учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.
ІII. Трудът и творчеството 

ІII.1. „Ветрената мелница“ 

(Елин Пелин)
Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени във „Ветрената мелница“. Тълкува

„Ветрената мелница“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за труда и творчеството в нея.

Описва структурирано отношенията между жанра на разказа и естетически специфичната 

интерпретация на темата за труда и творчеството във „Ветрената мелница“.

Идентифицира персонажната система, сравнения и метафори във „Ветрената мелница“ и 

обяснява значението им в контекста на специфичната интерпретация на темата за труда и 

творчеството в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани във „Ветрената мелница“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с труда и творчеството, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

ІII.2. „Песента на 

колелетата“ (Й. Йовков)

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Песента на колелетата“. Тълкува

„Песента на колелетата“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за труда и творчеството в нея.

Идентифицира персонажната система и метафори в „Песента на колелетата“ и обяснява 

значението им в контекста на естетически специфичната интерпретация на темата за труда



и творчеството в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Песента на колелетата“

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с труда и творчеството,

аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.

ІII.3. „Балада за

Георг Хених“ (В.

Пасков)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за труда и творчеството в „Балада за Георг Хених“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в „Балада за Георг Хених“.

Тълкува „Балада за Георг Хених“ съобразно естетически специфичната интерпретация на

темата за труда и творчеството в нея.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Балада за Георг Хених“ 

ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с труда и

творчеството,  аргументирано обосновава и защитава позиция по тях.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна творческа задача, свързана с

филма „Балада за Георг Хених“.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата.

Конструира междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба

по избор на учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.

ІV. Изборът и раздвоението

ІV.1. „Две

души“ (П.

Яворов)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за избора и раздвоението в „Две души“, и обяснява отношенията

между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на творбата.

Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в „Две души“.

Тълкува „Две души“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в нея.

Идентифицира метафори в „Две души“ и обяснява значението им в контекста на

специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в творбата.

Идентифицира и оценява в „Две души“ специфични начини за въздействие и за

внушение на определена гледна точка, свързана с избора и раздвоението.



ІV.2. 

„Потомка“  

(Ел. Багряна)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е

обвързана  интерпретацията на темата за избора и раздвоението в

„Потомка“, и обяснява отношенията

между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на 

творбата. Разпознава родови характеристики на лириката, проявени в

„Потомка“.

Тълкува „Потомка“ съобразно родовите характеристики на творбата и естетически 

специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в нея.

Описва структурирано отношенията между лирическите характеристики на „Потомка“

и естетически специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в творбата.

Идентифицира и оценява в „Потомка“ специфични начини за въздействие и за внушение

на определена гледна точка, свързана с избора и раздвоението.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Потомка“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с избора и раздвоението, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

IV.3. „Честен

кръст“ (Б.

Христов)

Идентифицира ценности и норми, проблеми и конфликти, с които е обвързана

интерпретацията на темата за избора и раздвоението в „Честен кръст“, и обяснява

отношенията между тях във връзка със социокултурния контекст на създаването на

творбата.

Разпознава жанрови характеристики на поемата, проявени в „Честен кръст“.

Тълкува „Честен кръст“ съобразно жанровите характеристики на творбата и естетически

специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в нея.

Идентифицира метафори и символи в „Честен кръст“ и обяснява значението им в

контекста на специфичната интерпретация на темата за избора и раздвоението в творбата.

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в „Честен кръст“ ценности и

норми, проблеми и конфликти, свързани с избора и раздвоението, аргументирано

обосновава и защитава позиция по тях.

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от

различни източници, за да изпълни самостоятелно изследователски проект, свързан с

„Честен кръст“.

Конструира междутекстови връзки между трите творби, посочени към темата.

Конструира междутекстови връзки на една творба, посочена към темата, с друга творба

по избор на учителя от българската литература, невключена в учебното съдържание.



В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 15,5 часа върху следните 

теми:

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Интерпретативно съчинение по 

проблем върху няколко 

художествени творби

Познава особеностите на интерпретативното съчинение.

Създава интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко 

художествени творби.

Спазва книжовните езикови норми.

Анализира и критично оценява свои и чужди интерпретативни съчинения

по проблем върху няколко художествени творби.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XII клас е 93 часа – 46,5 часа за български

език (от които 15,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 46,5 часа за литература (от които 15,5 часа за развиване на

комуникативните компетентности).

Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в XII клас е 3 часа – 1,5 часа за български

език (от които 0,5 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 1,5 часа за литература (от които 0,5 часа за развиване на

комуникативните компетентности).

Препоръчително разпределение на часовете в компонента ЛИТЕРАТУРА:

За нови знания 38 %

За упражнения 38 %

За преговор 6 %

За обобщение 6 %

За контролни и за класни работи 12 %



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания 60 %

Оценки от контролни и от класни работи 20%

Оценки от други участия ( работа в часовете, изпълнение 

на домашни работи, работа по групи и др.)

20 %

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в

областта на българския език

Създаване на писмени и устни текстове, съобразени с книжовните езикови норми.

Извличане и обработване на информация от текстове в съответствие с книжовните езикови норми.

Умения за общуване

на  чужди езици

Превод от и/или на чужд език на (откъси от) литературни текстове, интерпретиращи темите за

любовта, вярата и надеждата, труда и творчеството, избора и раздвоението.

Съпоставяне на изучените в часовете по литература текстове с текстове, изучени в часовете по чужд език,

въз основа на обща принадлежност към естетическо направление или жанр.

Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни източници 

за изпълнение на конкретна интерактивна, творческа и/или по изследователски проект задача.

Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна интерактивна,

творческа и/или по изследователски проект задача.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на

дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби

страни, на собствения стил на учене.

Социални и

граждански 

компетентности

Съпоставяне и различаване на литературни и исторически повествования за всекидневния живот. 

Съпоставяне и различаване на историческите и литературните интерпретации на общочовешки 

теми.

Културна

компетентност и 

умения за изразяване 

чрез творчество

Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици 

– вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.

Избиране на готови или изработване на оригинални визуални и/или музикални илюстрации към текст.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА 

МОДУЛ 1. ГЕОМЕТРИЯ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Геометрия“ е насочено към овладяване на задълбочени компетентности, свързани с постигане на държавните

образователни стандарти по математика за профилирана подготовка и с изграждането на умения за моделиране на реални или теоретични

ситуации с изучените средства, умения за интерпретиране на получените резултати и разглеждане на поставените проблеми като съвкупност

от отделни подпроблеми.

Основната цел на модула е векторно-аналитичното изучаване на планиметрията и стереометрията.

Изучаването на темите в модул „Геометрия“ развива ключови компетентности в областта на природните науки и съвременните

технологии, пространствено виждане, както и умението за учене цял живот.

Векторният апарат е в основата на различни дялове от физиката, особено в механиката при изучаването на движението на телата и

силите, които им действат в различни ситуации.

Коничните сечения (елипса, хипербола и парабола), както и ротационните тела имат приложение в изучаването на оптиката.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати 

от обучението

Нови понятия и закони

1. Вектори и координати

1.1. Линейна зависимост и

независимост на вектори в равнината 

и в пространството.

Ученикът:

• знае понятията линейна 

зависимост и независимост на 

вектори;

Линейна зависимост на вектори, 

линейна независимост на

вектори.
3

0



• умее да определя линейна зависимост и

независимост на вектори.

1.2. Векторна база в равнината и в

пространството.

Ученикът:

• знае, че ако в равнината (или пространството) е

избрана векторна база, всеки вектор в равнината

(или пространството) може да се представи като

линейна комбинация на векторите от базата;

• умее да разлага вектор като линейна 

комбинация на векторите от базата в конкретни 

ситуации в равнината и в пространството.

Векторна база.

1.3. Скаларно произведение на два

вектора.

Ученикът:

• знае скаларно произведение на два вектора;

• умее да намира скаларно произведение на два 

вектора;

• знае свойствата на скаларното произведение.

Скаларно произведение.

1.4. Приложение на скаларното

произведение – дължина на вектор; 

ъгъл между два вектора.

Ученикът:

• умее да намира дължина на вектор;

• умее да намира ъгъл между два вектора.

Ъгъл между два вектора.

1.5. Координати на вектор в равнинна

правоъгълна координатна система.

Ученикът:

• знае понятието координати на вектор в 

равнинна правоъгълна координатна система;

• умее да намира координати на точка;

• умее да намира разстояние между две точки.

Координати на вектор.

1.6. Операции с вектори, зададени с

координати.

Ученикът:

• умее да намира сбор на вектори, зададени в Сбор на вектори, зададени с



координатна форма;

• умее да намира произведение на число с вектор, 

зададен в координатна форма;

• умее да определя координатите на вектор, 

зададен чрез линейна комбинация на други 

вектори;

• умее да намира скаларното произведение на два 

вектора в равнината чрез координатите им;

• умее да намира ъгъл между два 

вектора, зададени чрез координатите

им.

координати,

линейна комбинация на вектори, 

скаларно произведение на два вектора, 

зададени с координати,

ъгъл между два вектора, зададени с 

координати.

2. Аналитична геометрия в

равнината

2.1. Уравнение на права. Ученикът:

• знае общо уравнение на права;

• умее да намира уравнение на права през две 

точки;

• умее да намира декартово уравнение на права.

Общо уравнение на права, 

декартово уравнение на права, 

ъглов коефициент.

2.2. Взаимно положение на две прави. Ученикът:

• знае условия за успоредност на две прави, 

зададени аналитично;

• знае условие за перпендикулярност на две 

прави, зададени аналитично;

• умее да намира ъгъл между две прави.

2.3. Приложение на векторите и

аналитичната геометрия за

Ученикът:

• умее да намира координати на среда на отсечка;



решаване на триъгълник. • умее да намира координати на медицентър

на

триъгълник;

• умее да намира уравненията на правите, на

които лежат страните, височините и медианите

на триъгълник, зададен чрез координатите на

неговите върхове;

• умее да намира координати на петата на

височина в триъгълник;

• умее да намира периметър и лице на

триъгълник, зададен чрез координатите на

неговите върхове.

2.4. Канонично уравнение на

окръжност.

Ученикът:

• знае канонично уравнение на окръжност;

• знае да намира канонично уравнение на

окръжност по три точки, зададени с техните

координати;

• знае да намира пресечни точки на окръжност,

зададена с канонично уравнение и права,

зададена с общо уравнение;

• умее да изобразява окръжност, зададена с

канонично уравнение в координатната

равнина.

Канонично уравнение на окръжност.

2.5. Канонично уравнение на елипса,

хипербола и парабола.

Ученикът:

• знае канонично уравнение на елипса,

хипербола и парабола, техните елементи и

графичните им изображения.

Уравнение на елипса, 

уравнение на

хипербола, уравнение

на парабола,



фокус на елипса,

фокус на

хипербола, фокус

на парабола,

фокусни разстояния на елипса, 

фокусни разстояния на хипербола, 

върхове на елипса,

върхове на

хипербола, оси на

елипса,

център на елипса, 

център на

хипербола.

3. Стереометрия

3.1. Първични понятия и аксиоми в

стереометрията.

Ученикът:

• знае основните аксиоми на стереометрията;

• умее да аргументира взаимно положение на 

точки, прави и равнини в пространството.

3.2. Успоредност в пространството. Ученикът:

• умее да аргументира успоредност между права и 

равнина;

• умее да аргументира успоредност между две 

равнини.

3.3. Перпендикулярност в

пространството.

Ученикът:

• умее да аргументира перпендикулярност между 

права и равнина в пространството;

• знае теоремата за трите перпендикуляра.

3.4. Перпендикуляр и наклонена. Ученикът:



• знае да намира ъгъл между права и равнина;

• знае връзката между наклонени, техните

ортогонални проекции и ъглите, които

наклонените сключват с проекционната

равнина.

3.5. Двустенен ъгъл.

Перпендикулярност на две равнини.

Ученикът:

• умее да намира двустенни ъгли;

• умее да аргументира перпендикулярност на

две равнини;

• умее да намира разстояние между точка и 

равнина.

3.6. Многостен. Ученикът:

• знае многостените призма и пирамида,

техните елементи и свойства;

• умее да намира елементи на прави призми и 

пирамиди.

3.7. Сечение на многостен с равнина. Ученикът:

• умее да построява сечението на многостен с 

равнина;

• умее да определя вида и лицето на сечението;

• знае връзката между лице на многоъгълник и 

неговата ортогонална проекция върху равнина.

Пресечена

пирамида,  

успоредно 

сечение, 

диагонално

сечение.

3.8. Ос на кръстосани прави. Ученикът:

• знае да намира разстоянието между

две  кръстосани прави.

Ос на кръстосани

прави, ос отсечка.



3.9. Ротационни тела. Ученикът:

• знае ротационните тела: прав кръгов цилиндър,

прав кръгов конус, сфера, кълбо, техните

елементи и свойства;

• умее да намира елементи на ротационно тяло;

• умее да намира лице на осно и успоредно

сечение.

Осно сечение,

успоредно

сечение,  

пресечен конус.

ХОРАРИУМ ЗА МОДУЛА

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 х 2 = 72 

часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 0 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 20 часа 28%

За упражнения, за обобщение и за преговор до 36 часа 50%

Практически дейности, работа по проекти до 10 часа 14%

За контрол и оценка до 6 часа 8%

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

1. Темите по аналитична геометрия да са насочени към алгоритмизирано намиране на основни елементи на геометрични фигури с

цел показване на връзката между алгебра и геометрия. Полезно е да се покаже връзката с механиката. Добре е да се илюстрират и с

компютърни модели, които чертаят фигурите аналитично.

2. Приложението на векторния апарат в стереометрията може да се съчетае с показване на различни методи при решаване на задачите:

аналитичен (векторен) и синтетичен (геометричен). В темите по стереометрия е добре да се набляга на разбиването на стереометрична

задача на геометрични подзадачи, в които се прилагат различни знания и подходи.



3. Препоръчително е умението да изобразява окръжност, зададена с канонично уравнение в координатната равнина от тема 2.4 и 

всички умения от 2.5, да се оценява с проекти.

4. В темите за сечения, както и в темите за ротационни тела, е желателно да се използват компютърни модели за илюстрация на 

получените фигури и тела, с което се реализират връзки с информационните технологии.

5. Подходящи теми за самостоятелни проекти в модул „Геометрия“ са задачи, свързани с изследване на разнообразни сечения на 

тела, конструиране на пространствени модели или съпоставка на аналитичен и геометричен подход при решаване на задачи.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът e необходимо предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 20%

Текущи оценки от домашни работи 15%

Текущи оценки от практически задания в клас 15%

Оценки от работа по проект 15%

Оценки от писмени изпитвания 35%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 78 към т. 78

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА 

МОДУЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул “Елементи на математическия анализ” е насочено за овладяване на компетентности, свързани с постигане на

държавните образователни стандарти по математика за профилирана подготовка, изграждане на умения за моделиране на реални или

теоретични ситуации с изучените средства, умения за интерпретиране на получените резултати и за разглеждане на поставените проблеми като

съвкупност от отделни проблеми.

Основната цел на модула е изучаване на някои елементи на математическия анализ и придобиване на основни изчислителни умения в тази

област. Темата „Полиноми на една променлива” надгражда знания, получени от обучението по математика в общообразователната подготовка.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Полиноми на една променлива

1. Определение. Операции с полиноми

2. Теорема на Безу

3. Схема на Хорнер

4. Нули на полином

5. Рационални корени на уравнение

с цели коефициенти

6. Решаване на уравнения и 

неравенства от по-висока

степен

Ученикът:

• знае понятието полином на една променлива;

• умее да определя коефициенти и степен на полином;

• знае общ вид на полином от n-та степен;

• умее да събира, изважда и умножава полиноми;

• умее да дели полиноми;

• знае теорема на Безу;

• умее да  прилага схемата  на  Хорнер за  разлагане  на

Полином на една 

променлива, деление на

полиноми,

нула (корен) на 

полином, стойност на 

полином, реципрочно

уравнение.



полиноми;

• знае понятието нула (корен) на полином;

• знае понятието равенство на полиноми;

• умее да намира нули на полином;

• умее да намира стойност на полином;

• умее да превръща число от p-ична бройна система в 

десетична;

• умее да разлага полиноми на множители;

• умее да намира рационални корени на уравнения с цели 

коефициенти;

• знае понятието реципрочно уравнение;

• умее да решава реципрочни уравнения до 6

степен  включително;

• умее да решава уравнения и неравенства от по-висока 

степен.

2. Числови редици

1. Метод на математическата индукция

2. Нютонов бином

3. Числови редици

4. Теореми за граници

5. Сума на безкрайно

намаляваща геометрична 

прогресия

Ученикът:

• умее да прилага метода на математическата индукция при:

– доказване на формула за общ член на числова редица;

– доказване на тъждества;

• знае понятието Нютонов бином;

• умее да пресмята биномни коефициенти;

• знае свойствата на биномните коефициенти;

• знае понятието числова редица и понятията, свързани с

Математическа индукция, 

Нютонов бином, 

триъгълник на Паскал, 

ограничена числова

редица, граница на 

числова редица, сходяща

редица,

разходяща редица



него;

• знае понятието ограничена редица;

• умее да доказва твърдения, свързани с монотонност

на редица;

• умее да доказва твърдения, свързани с ограниченост

на редица;

• знае понятието граница на числова редица;

• знае свойствата на сходящите редици;

• умее да доказва твърдения, свързани със сходимост

на редици;

• умее да намира граница на редица;

• умее да намира границите на редици чрез използване на

1  1 
n

основните граници - lim , limqn , q 1, lim1+  ;
n→ n n→ n→ n 

• знае теоремите за граници на числови редици;

• прилага теоремите за граници на числови редици;

• знае понятието сума на безкрайно намаляваща

геометрична прогресия;

• умее да намира сума на безкрайно намаляваща

геометрична прогресия.

безкрайно

намалява

ща

геометрична прогресия.

3. Функции. Непрекъснатост и

диференцируемост

1. Функция. Начини на задаване

2. Съставна функция

Ученикът:

• знае понятието функция; Ограничена функция,



3. Граница на функция

4. Основни граници

5. Теореми за граница на функция

6. Непрекъснатост

7. Теореми за непрекъснатост

8. Производна на функция

9. Таблични производни

10. Теореми за диференцируемост

11. Производна на съставна функция

12. Връзка между непрекъснатост и 

диференцируемост

• знае видовете функции: ограничена/неограничена;

растяща/намаляваща;

четна/нечетна;  

периодична/непериодична;

• умее да намира сбор, разлика, произведение и частно 

на функции;

• знае понятието съставна (сложна) функция;

• знае понятието граница на функция;

• знае понятието лява, дясна граница на функция;

• знае основните граници на функции ( lim
1
= 0 , lim

sin x
=1,

x→ x x→0 x

 1 
x 1

lim1+  = e , lim(1+ x) x  = e );
x→  x  x→0

• знае теоремите за граница на функция;

• умее да намира граница на функция;

• знае понятието непрекъснатост на функция в точка;

• знае понятието непрекъснатост на функция в интервал;

• знае теоремите за непрекъснатост;

• умее да додефинира функция в точка, така че да е 

непрекъсната;

• знае понятието производна на функция;

• знае табличните производни;

• знае теоремите за диференциране на функция;

• умее да намира производна на функция;

• знае връзката между непрекъснатост и диференцируемост.

неограничена функция,

сбор на функции, 

разлика на

функции,

произведение на 

функции, частно на 

функции, съставна

функция, граница на

функция,

лява граница на функция, 

дясна граница на функция, 

непрекъсната функция в

точка,

непрекъсната функция

в  интервал,

точка на прекъсване, 

диференчно частно, 

производна на функция, 

диференцируемост на

функция.



ХОРАРИУМ ЗА МОДУЛА

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 х 2 =72 часа 

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 0 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 25 часа 35%

За упражнения, за обобщение и за преговор до 31 часа 43%

Практически дейности/работа по проекти до 10 часа 14%

За контрол и оценка до 6 часа 8%

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

Знанията трябва да се излагат предимно на приложно ниво. Не бива да се залита в излишно задълбаване в теорията и самоцелни 

подробности.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИИ ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът е необходимо предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 20%

Текущи оценки от домашни работи 15%

Текущи оценки от практически задания в клас 15%

Оценки от работа по проект 15%

Оценки от писмени изпитвания 35%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 79 към т. 79

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА 

МОДУЛ 3. ПРАКТИЧЕСКА МАТЕМАТИКА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Практическа математика“ е насочено за придобиване на компетентности, свързани с постигане на държавните

образователни стандарти по математика за профилирана подготовка, изграждане на умения за моделиране на реални или теоретични ситуации с

изучените средства, умения за интерпретиране на получените резултати и за разглеждане на поставените проблеми като съвкупност от отделни

проблеми.

Основната цел на модула е изучаване на някои приложения на знанията по математика, придобити с изучаване на първите два модула

на профилираната подготовка.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от

обучението

Нови понятия

1. Приложения на математическия

анализ

1. Геометричен смисъл на

понятието производна.

2. Производни на функции от по-

Ученикът:

• знае

понятието  

производна;

геометричен смисъл на Геометричен

смисъ

л производна на

функция,

на понятието



висок ред. Втора производна

на функция.

3. Механичен смисъл 

на понятието

производна.

4. Признаци за растене и 

намаляване на

функция.

5. Най-голяма и най-

малка стойност на

функция.

6. Изпъкналост и вдлъбнатост

на функция. Инфлексни

точки.

7. Асимптоти.

8. Допирателни.

Допирателни  към криви

от втора степен.

9. Изследване на 

полиномни функции.

Графика.

10. Изследване на

дробно- линейна функция.

Графика.

• знае понятието производна на функция от по-

висок ред;

• умее да намира производни от по-висок ред;

• знае понятието механичен смисъл на

производна на функция;

• умее да прилага производна на функция за

намиране на интервали на монотонност на

функция;

• знае понятията най-голяма и най-малка стойност

на функция;

• умее да намира най-голяма и най-малка

стойност на функция;

• знае понятието локален екстремум на функция;

• умее да прилага производна на функция за

намиране на локални екстремуми на функция;

• знае понятието изпъкналост, вдлъбнатост на

функция;

• умее да прилага производна на функция за

намиране на интервали на изпъкналост и

вдлъбнатост на функция;

• знае понятието инфлексна точка;

• умее да намира инфлексни точки на функция;

• знае понятието асимптота (хоризонтална и

производна на функция от по-висок ред,

механичен смисъл на

понятието  производна на

функция,

локален екстремум на функция,

най-голяма и най-

малка стойност на  

функция,

изпъкналост на 

функция, вдлъбнатост 

на функция, 

инфлексна точка, 

хоризонтална

асимптота,  

вертикална асимптота,

допирателна към крива от втора

степен, криволинеен трапец.



вертикална);

• умее да намира асимптоти на функция;

• знае понятието допирателна към крива в точка;

• умее да намира допирателна към крива в точка;

• умее да изследва полиномна и дробно-линейна 

функция;

• умее да решава екстремални задачи

чрез  моделиране с функции.

2. Геометрични модели

1. Екстремални задачи в равнината.

2. Екстремални задачи

в пространството.

3. Комбинации от ротационни тела.

4. Комбинации от

многостени и сфери.

Ученикът:

• умее да решава екстремални задачи в

планиметрията;

• умее да решава екстремални задачи в

стереометрията;

• умее да намира повърхнина и обем на тела,

получени чрез въртене на: триъгълник,

успоредник или трапец около права,

перпендикулярна на една от страните;

• умее да намира повърхнина и обем на тела,

получени чрез въртене на: триъгълник,

успоредник или трапец около една от страните

му;

• умее да решава задачи за сфера, описана около

Вписана 

сфера,  

описана

сфера.



правилна призма или пирамида;

• умее да решава задачи за сфера, вписана в 

правилна призма или пирамида.

3. Емпирични разпределения

1. Проблем – данни – модел -

изводи. Примери на

реални експерименти.

2. Кодиране и трансформации 

на данни.

3. Емпирично разпределение

и описателни статистики, 

изключения (аутлаери).

4. Анализ на диаграми на

категорна и количествена

променлива.

5. Анализ на диаграми –

зависимост на две категорни

променливи.

6. Диаграма на разсейване, 

корелационна 

зависимост.

Ученикът:

• познава етапите на научния метод (експеримент);

• умее да разпознава псевдонаучни спекулации;

• умее да разпознава систематична от

случайна грешка;

• умее да подрежда данни от наблюдения 

в таблица от тип (обект х признак);

• умее да определя типа на променливите;

• умее да избира подходящо кодиране

на категорни променливи;

• умее да генерира честотна таблица от данните;

• умее да определи свойствата на

емпиричното разпределение по диаграма;

• умее да открива наблюдения -изключения 

(аутлаери) върху графично представени

данни;

• умее да определя квартили;

• умее да конструира диаграми на 

разпределението на две променливи 

(количествена и категорна, две

категорни);

Модел на експеримент

(наблюдения, данни),

представителна

извадка,  

систематична грешка, 

случайна грешка,

асиметрия (лява, дясна)

на  разпределение,

емпирична функция на

разпределение, трансформация на 

данни, стандартизация на данни,

наблюдения-изключения 

(аутлаери), категорна променлива, 

количествена променлива,

таблица от данни (обект х

признак), честотна таблица,

диаграма на разсейване 

корелационна 

зависимост, независими

разпределения.



• умее да прави изводи (за прилики и разлики на

обектите от различни категории);

• умее да изработва диаграма на разсейване;

• умее да оцени наличие на 

корелационна зависимост по

диаграмата на разсейване.

4. Елементи от комбинаториката

4.1 Съединения с повторения. Ученикът:

• умее да пресмята пермутации, вариации 

и комбинации с повторение.

Пермутации с 

повторение, вариации с 

повторение, 

комбинации с

повторение,
ХОРАРИУМ ЗА МОДУЛА

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 0 часа

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 18 х 4 ч. = 72 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 22 часа 31%

За упражнения, за обобщение, за преговор до 28 часа 39%

Практически дейности, работа по проекти до 15 часа 20%

За контрол и оценка до 7 часа 10%

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

Модулът има приложна насоченост. При изучаването на някои теми е препоръчително използването на подходящ софтуер.



Препоръчително е уменията: по теми 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и от 3.1 до 3.6 да се разработват и оценяват с проекти чрез използване

на софтуер.

Използването на ИТ може да се осъществи при подготовката на проекти, които илюстрират наученото в темите на модула, и при 

разработката на проекти с данни от други области, като например география, биология, химия, физика, технологии и предприемачество.

Могат да се използват програми от типа електронни таблици (MS Excel, Open Office Calc, Google Spreadsheet Document), както и

техни вградени команди (функции) и графични възможности, примерно:

•нанасяне на данни от наблюдения/експерименти в табличен вид;

•диаграми на разпределения на данните;

• извършване пресмятания на описателните статистики със стандартните функции (команди) AVERAGE, VAR, STDEV, MEDIAN, MODE, 

QUARTILE.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът e необходимо предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 20%

Текущи оценки от домашни работи 15%

Текущи оценки от практически задания в клас 15%

Оценки от работа по проект 15%

Оценки от писмени изпитвания 35%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 80 към т. 80

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА 

МОДУЛ 4. ВЕРОЯТНОСТИ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Вероятности и анализ на данни“ е насочено към овладяване на задълбочени компетентности, свързани с

постигане на държавните образователни стандарти по математика за профилирана подготовка и с изграждане на умения за моделиране на

реални или теоретични ситуации с изучените средства, умения да интерпретира получените резултати и да разглежда поставените проблеми

като съвкупност от отделни подпроблеми.

Основната цел на модула е елементарно изучаване на основни елементи от теорията на вероятностите и анализа на емпирични

данни

– връзката на описателни статистики и диаграми със статистически изводи. Модулът надгражда знанията от областта на вероятностите и

анализа на данни, получени в общообразователната подготовка по математика в гимназиалния етап, като акцентът е върху приложенията и

анализа на данните, а теоретичните знания се представят на идейно ниво.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Вероятност

1.1 Вероятност и независимост. Пълна

група събития и формула на 

пълната вероятност.

Ученикът:

• знае какво е независимост на събития;

• умее да проверява независимост на събития;

Пълна група събития

(хипотези/ причини),



1.2 Формула на Бейс. • умее да определя разбиване на множеството от елементарните

събития на пълна група събития (хипотези/причини);

• умее да прилага формулата за пълната вероятност в 

конкретни ситуации;

• умее да прилага формулата на Бейс в конкретни ситуации;

• разбира познавателния смисъл на вероятностите априори 

– апостериори.

вероятност априори,

вероятност апостериори.

2. Случайна величина

1. Разпределение на дискретна крайна

случайна величина. Примери 

на разпределения. Функция на 

разпределение.

2.Математическо очакване (средна 

стойност), определение и свойства.

3.Дисперсия и стандартно отклонение 

на случайна величина.

4. Модел на научен експеримент.

Ученикът:

• умее да определи разпределение на проста случайна величина;

• умее да скицира графиката на функцията на разпределение

на случайна величина;

• разбира смисъла на понятието случайна величина като модел 

на реални наблюдения – емпирично разпределение на

данните;

• разбира математическото очакване като претеглена

средна стойност;

• умее да пресмята математическо очакване на 

случайна величина с дадено разпределение;

• умее да пресмята дисперсията и съответно стандартното 

отклонение на случайна величина с дадено 

разпределение;

• умее да интерпретира вероятността за близост на 

наблюдение до математическото очакване, измерена в 

стандартни отклонения;

• знае етапите на научния експеримент.

Случайна величина, 

вероятностно разпределение 

(функция на вероятността), 

функция на разпределение, 

математическо очакване 

(средна стойност) на случайна

величина,

дисперсия (вариация) на

случайна величина,

стандартно отклонение

на случайна величина.



3. Биномно разпределение

1. Биномно разпределение. Примери

на реални ситуации.

2.Свойства на биномното 

разпределение.

Ученикът:

• умее да моделира реална ситуация на повтарящи се 

еднотипни експерименти/наблюдения;

• разпознава параметрите на биномното разпределение за

реална ситуация;

• знае математическо очакване и дисперсия на

биномното разпределение;

• умее да определи най-вероятната стойност на 

биномно разпределение.

Биномно разпределение, 

параметри на 

разпределение, Закон за

големите числа.

4. Нормално разпределение

1. Стандартно нормално разпределение

като приближение на биномното.

2.Плътност на непрекъснато 

разпределение.

3.Функция на разпределение и 

вероятност на интервал. 

Равномерно разпределение.

4.Основни свойства на нормалното 

разпределение.

Ученикът:

• умее да  представи равномерно разпределение като 

приближение на равномерно дискретно

разпределение;

• знае най-важните свойства на нормалното разпределение;

• умее да определя вероятности на интервали, свързани 

с нормално разпределение;

• умее да решава задачи за определяне границите на 

интервали при зададена вероятност с помощта на таблици.

Нормално разпределение, 

стандартно нормално 

разпределение, стандартизация

на случайна величина,

вероятностна плътност 

(на разпределение), 

равномерно дискретно 

разпределение, 

равномерно 

непрекъснато 

разпределение,

генератор за 

(псевдо)случайни числа,



Централна гранична теорема,

таблица за

нормално 

разпределение.

5. Статистически изводи

1. Статистически изводи с модел

биномното разпределение върху

данни от учебен тест.

2.Статистически изводи с модел 

нормално разпределение върху данни 

от измерване при конкретен

експеримент.

Ученикът:

• умее да определи значимостта на разликата между

най- вероятната стойност и друга фиксирана

стойност.

Значимо различие.

6. Линеен модел на корелационна

зависимост

6.1 Прост линеен модел - определяне

на правата. Прогнозиране.

Ученикът:

• знае връзката на метод на най-малките квадрати и

нормално разпределени остатъци;

• умее да съставя и решава нормалната система уравнения;

• умее да пресмята прогнозни стойности.

Линеен модел,

параметри – отрез и 

наклон, остатъци,

метод на най-малките 

квадрати, нормална система 

уравнения, прогнозиране.

ХОРАРИУМ ЗА МОДУЛА

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 0 часа

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 13 х 4 ч. = 52 часа



Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 15 часа 29%

За упражнения, за обобщение и за преговор до 20 часа 38%

Практически дейности, работа по проекти до 12 часа 23%

За контрол и оценка до 5 часа 10%

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

Знанията трябва да бъдат поднесени на приложно ниво, придружени с много примери. Теорията да се сведе само до

необходимия минимум.

Използването на ИТ може да се осъществи при подготовката на проекти, които илюстрират наученото в темите на модула и при 

разработка на проекти с данни от други области, като например география, биология, химия, физика, технологии и предприемачество.

Могат да се използват програми от типа електронни таблици (MS Excel, Open Office Calc, Google Spreadsheet Document), както и 

техни вградени команди (функции) и графични възможности, примерно:

•нанасяне на данни от наблюдения/експерименти в табличен вид;

• генериране на изкуствени данни – категорни данни с желано разпределение, като се използват команди RAND, RANDBETWEEN;

•диаграми на разпределения на данните;

•пресмятане на вероятности на биномно разпределение с функцията BINOMDIST;

• определяне на вероятности на интервали, свързани с нормално разпределение и решаване на задачи за определяне границите на

интервали при зададена вероятност, като вместо таблица се използват функциите NORMDIST, NORMSDIST, NORMINV, NORMSINV,

построяване на графики на вероятностната плътност и функцията на разпределение при различни параметри;

• извършване пресмятания на описателните статистики със стандартните функции (команди) AVERAGE, VAR, STDEV, MEDIAN,

MODE, QUARTILE;

•определяне на параметрите на регресионното уравнение INTERCEPT и SLOPE.



Препоръчително е да се оценяват с проекти уменията да се разпознават научни твърдения от псевдонаучни спекулации, да се

оценяват твърдения, свързани с анализ на данни, да се правят изводи, основани на данни и подкрепени с вероятностни доводи, да се решават

задачи с използване на функции в електронните таблици.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът e необходимо предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 20%

Текущи оценки от домашни работи 20%

Текущи оценки от практически задания в клас 25%

Оценки от работа по проект 25%

Оценки от писмени изпитвания 10%



Приложение № 81 към т. 81

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 1. „ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Информатиката е наука, която се занимава с методите за структуриране, събиране, обработка и разпространение на данни. Постиженията на

тази научна област са пряко и динамично свързани със създаването и развитието на високотехнологични средства (компютри, операционни и

комуникационни системи, потребителски софтуер, софтуер за разработка на приложения и др.), които са важен инструмент и/или инфраструктура,

върху която функционират почти всички сфери на съвременното общество.

В тази връзка, учебната програма (а и обучението като цяло) по информатиката в Mодул 1. „Обектно ориентирано проектиране и

програмиране“ за XI клас е съобразена със система от взаимносвързани фактори, по-важните от които са:

1. Мястото на предмета в учебния план:

• брой на часовете;

• връзките и значението му (в хоризонтален и вертикален план) с другите модули и учебни предмети, особено с математика и 

информационни технологии (ИТ).

2. Държавният образователен стандарт (ДОС) - изискванията по информатика.

3. Съвременното състояние, понятийния апарат, логическата структура, методите и средствата на научната област.

4. Технологичното оборудване в системата на средното образование – компютри, системен и приложен софтуер, мрежова и

комуникационна инфраструктура, мултимедийни и други съвременни дидактически средства.



5. Възрастовите (познавателни и психологични) възможности и интереси на учениците, които са насочили своето образование в областта на

природо-математическите дисциплини.

6. Процесът на обучението по информатика притежава потенциални възможности за личностно изграждане и развитие на ученика – формиране

на абстрактно и логическо мислене, възпитание и формиране на адекватно отношение към заобикалящата действителност.

7. Учебният предмет е и възлов инструмент, с помощта на който могат да се мотивират, ориентират, привличат и развият младите хора, така че

впоследствие да бъдат създадени специалисти, способни да осигурят кадрово информационното обслужване на обществените, стопанските и

научните сфери.

8. Учебната програма е предназначена за профилирана подготовка във втори гимназиален етап. Съдържанието е предвидено да се реализира в

рамките на 72 учебни часа в първи учебен срок на XI клас. Разработена е в съответствие с цитираните по-горе система от фактори (1 - 7) и

определя:

• очакваните резултати от обучението в Модул 1. за XI клас в съответствие с ДОС;

• обема и структурата на учебното съдържание, представени в примерен тематичен план;

• специфични изисквания за провеждане на обучението;

• препоръчително разпределение на часовете;

• форми и методи за оценяване.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Въведение в

информатиката

1.1. Езици и среди за

програмиране

• Описва основните групи езици за програмиране и обяснява

предназначението

им

• Стандартен вход

• Стандартен изход



• Разбира предназначението на интегрирана среда за програмиране

• Разпознава видове езици за програмиране според тяхното ниво

• Разграничава независим от зависим от средата и/или платформата програмен 

код

• Типизирани и нетипизирани

езици за програмиране

• Език за

структурно 

програмиране

• Език за обектно-

ориентирано програмиране

• Език за

функционално 

програмиране

• Език за

логическо 

програмиране

• Събитийноориентирано  

програмиране

• Машинен език

• Асемблерни езици

• Езици от високо ниво

• Транслатор

• Компилатор

• Интерпретатор

1.2 Обектно

ориентиран подход

• Дефинира понятието клас от гледна точка на обектно ориентирания подход.

• Дава примери на ситуации от реалния свят с използване на обектно 

ориентирания подход

• Разбира различните нива на абстракция при проектиране на

клас – взаимозависимост и свързаност, достатъчност,

пълнота и простота

• Обектно ориентиран подход

• Ниво на абстракция



• Обяснява връзката между класове чрез примери

• Разграничава състояние и поведение на обектите на клас

2. Класове и обекти

2.1 Интегрирана среда

за обектно 

ориентирано 

програмиране 

(ООП).

• Посочва основните компоненти на интегрирана среда за програмиране

• Посочва компонентите на проект в интегрирана среда за програмиране

• Използва интегрирана среда за програмиране за разработка на софтуерен 

(програмен) проект

• Познава процеса на преобразуване на изходен код на програмен проект

до изпълнима програма

• Проект

• Специализиран

текстов  редактор

• Свързващ редактор

• Редактор за откриване

и отстраняване на

грешки

• Инструмент за 

преобразуване до

изпълним код

• Редактор за проектиране 

на дизайн на графичен 

потребителски интерфейс

2.2 Основни елементи

на език за

обектно  

ориентирано 

програмиране

• Различава ключови, стандартни и потребителски думи

• Изброява ключови думи и основни елементи на обектно ориентиран език

за програмиране

• Използва конвенция за именуване на клас, метод и променливи (стил

„камила“ (CamelCasing) и „Паскал“ (PascalCasing))

• Дефинира понятията клас, обект, член-променливи на клас, член-

функции (методи) на клас в обектно ориентиран език за програмиране

• Различава настолни приложения с графичен и конзолен интерфейс, уеб

• Идентификатор

• Ключова дума

• Стандартна дума

• Потребителска дума

• Конвенция за имената

• Клас

• Член-променлива

• Член-функция (метод)



приложения, приложения за мобилни устройства и вградени системи • Обект

• Инстанция на клас

• Данни

2.3 Обекти • Декларира обект от съществуващ клас

• Дефинира понятието „конструктор“

• Разбира предназначението на конструктор на клас

• Създава обект от съществуващ клас.

• Използва референция за достъп до елементи (членове) на текущия обект.

• Използва помощни средства на конкретна среда за програмиране

• Използва подходящи коментари

• Използва инструменти на средата за създаване на автоматична документация

• Конструктор

• Референция за достъп

до член на клас

• Коментар

3. Членове на клас

3.1 Член-променливи

(свойства) на клас

• Разпознава членовете на класа, представени чрез UML диаграма на клас

• Декларира свойства на клас

• Описва синтаксис и семантика на методите за достъп до свойства и за

промяна на данни

• Генерира декларации на свойства  със средствата на средата за програмиране

• Разбира предназначението и описанието на стандартни методи за достъп

и промяна на стойности на член-променливи

• UML диаграма на клас

• Декларация на свойства

в клас

3.2 Методи на клас • Разбира предназначението на формалните параметри

• Подбира формални параметри на метод

• Извиква метод като съпоставя на списъка с формални параметри

съответен списък с фактически параметри

• Параметри на метод

• Формални параметри

• Фактически параметри

• Параметри, предавани по



• Различава технологията на предаване на параметри по стойност и

чрез

референция

• Разпознава връщащи и невръщащи стойност методи

• Описва метод, който не връща резултат

• Описва метод, връщащ резултат

• Задава коректно обръщение към метод

• Декларира локални променливи

• Посочва област на действие на променливи във фрагменти от програмен код

стойност

• Параметри, предавани

чрез рефенция

• Обръщение към метод

• Локални променливи

• Област на действие

на променливите

3.3 Стандартен метод

на клас

• Използва стандартен метод на клас, връщащ форматиран текст с

текущите

стойности на данните на инстанцията

• Използва диалогови прозорци за въвеждане и извеждане на данни

4. Създаване

на

графичен интерфейс

4.1 Графични средства

на интегрирана

среда за създаване 

на графичен

интерфейс

• Използва интегрирана среда за програмиране за създаване на

графичен

интерфейс

• Посочва свойствата на елементи на графичен прозорец.

• Създава елементи на графичен прозорец (етикет, текстово поле, бутон)

• Задава настройки на свойствата на елементи на графичен прозорец

• Описва добри практики за именуване на идентификаторите на графични 

елементи

• Открива грешки при именуване на графични елементи

• Модифицирана унгарска

нотация за именуване



4.2 Създаване на

елементарен

графичен  интерфейс

• Реализира програмно достъп до и промяна на свойството „текст“

на

графичните елементи

• Реализира програмно обработката на събитие по подразбиране при

натискане на бутон.

• Обработка на събитие по

подразбиране

5. Основни оператори

5.1 Аритметични и

логически 

оператори,  релации

за сравнение, 

оператор за 

присвояване и 

конкатенация

• Описва синтаксиса, семантиката и приоритета на основните оператори

в

конкретен език за програмиране

• Разбира асоциативността на оператори с равен приоритет

• Разбира спецификата на целочислената аритметика и аритметиката в

смесени изрази.

• Разбира семантиката на префиксен, инфиксен и постфикен запис на оператор

• Правилно прилага аритметични и логически операции, както и релации за 

сравнение в сложни изрази.

• Присвоява стойност на променлива

• Разпознава случаи на неявно преобразуване на типове данни.

• Използва явно преобразуване на типове данни.

• Конкатенира текстови данни.

• Унарни и бинарни оператори

• Префиксен, инфиксен

и постфиксен запис на 

оператор

5.2 Оценяване

на

логически изрази

• Разбира пълно оценяване на логически израз

• Разбира частично (съкратено) оценяване на логически израз

6. Конструкции за

управление 

на  

програмата

6.1 Алгоритми. • Описва основните видове изчислителни процеси – линеен, разклонен

и

• UML диаграма на дейност



цикличен

• Разпознава основните видове изчислителни процеси, описани с UML

диаграма на дейност

• Обосновава необходимостта от прилагане на методи за избягване на 

дублиране на код

• Прилага подхода „отгоре-надолу“ (top-down) при решаване на задачи

•

6.2 Линейни

изчислителни процеси

• Разбира последователността на изпълнение на линеен изчислителен процес.

• Описва дизайн на линеен алгоритъм чрез UML диаграма на дейност.

• Описва алгоритми, които се реализират чрез линейни изчислителни процеси.

• Проследява изпълнението на линеен изчислителен процес

• Линеен изчислителен процес

6.3 Разклонени

изчислителни процеси

• Разбира последователността на изпълнение на разклонен изчислителен процес.

• Описва синтаксиса и семантиката на условен оператор „if“

• Разбира семантиката на вложени условни оператори

• Знае и може да прилага законите на Де Морган и закона за двойно

отрицание над логически изрази

• Описва ефективно вложени условни оператори

• Описва синтаксиса и семантиката на оператор за множествен избор

• Реализира програмно условен преход със средствата на конкретен език за 

програмиране

• Конструира ефективни условни конструкции

• Проследява изпълнението на разклонен изчислителен процес

• Разклонен изчислителен

процес

6.4 Циклични • Описва синтаксиса и семантиката на оператори за цикъл в конкретен език

за



изчислителни процеси програмиране

• Избира подходяща циклична конструкция за решаване на конкретен проблем.

• Може да моделира процес описан с една циклична конкструкция чрез друг

вид циклична конструкция

• Реализира програмно циклични процеси със средствата на конкретен език

за програмиране

• Проследява изпълнението на цикличен изчислителен процес

• Разбира семантиката на вложени циклични конструкции

7. Капсулиране на

данни и методи

7.1 Капсулиране на

данни и методи

• Анализира различни практики за моделиране на клас

• Следва добри практики за моделиране на клас

• Разбира необходимостта от скриване на данни и методи на клас

• Описва необходимостта от прилагане на методи за достъп до данните в клас.

• Разбира разликата в представянето на променлива от числов и референтен

тип данни

• Разбира предназначението на конструкторите.

• Обяснява предназначението на всеки от конструкторите – по подразбиране,

за общо ползване, с параметри и за копиране

• Описва конструктори на клас

• Използва подходящ конструктор при създаване на обект

• Разбира технологията презареждане на методи (overload)

• Модификатори за достъп

„public“ и „private“

• Числов тип данни

• Референтен тип данни

• Интерфейс на обект

• Презареждане на

метод (overload)

• Конструктор за 

общо ползване

• Конструктор

по  

подразбиране

• Конструктор с параметри



• Разбира приложението на технологията презареждане на методи при

описание

и обръщение към конструктори

• Конструктор за копиране

7.2 Видимост на

променливите

• Описва областта на съществуване на променливите в даден клас

• Разпознава локални за даден метод променливи

• Описва областта на видимост на променливите в даден клас

• Разпознава видимите в дадена област променливи

• Генерира диаграма на клас с помощни визуални средства на интегрирана

среда

• От диаграма на клас генерира изходен код на клас с помощни средства

на интегрирана среда

• Област на видимост на

променливите

• Припокриване 

на  променливи

7.3. Статични членове

на клас

• Разбира предназначението на статичните членове на клас.Взема

обосновано

решение за ползване на статичен член на клас

• Декларира, инициализира и използва в описанието на класа статични данни

• Дефинира статичен метод на клас

• Обяснява и прилага техниките за обръщение към статични членове на клас

и данни на инстанция.

• Разбира необходимостта от използване на константи.

• Използва константи на стандартни класове

• Познава техники за дефиниране на константи

• Дефинира и използва потребителски константи

• Дефинира изброим тип данни

• Използва данни от изброим тип

• Статичен член на клас

• Данни на инстанция

• Константа

• Изброим тип данни

8. Проектиране на

графичен интерфейс



8.1 Проектиране на

графичен интерфейс

• Проектира графична форма, представяща интерфейс на

конкретно

приложение.

• Моделира свойства на компоненти от графичния интерфейс етикет,

едноредово текстово поле, многоредова текстова област, бутон, компоненти

за избор, кутия за изображения, меню, контейнери и др.

• Спазва добри практики за именуване на идентификаторите на графични

компоненти

• Компонента за избор в

графична форма

• Многоредова

текстова  област

• Контейнер

9. Класове с

потребителски

типове данни

9.1. Връзки между

класове

• Разбира основни  връзки между  класове – наследяване,

генерализация,

асоциация, агрегация, композиция

• Наследяване

• Генерализация

• Асоциация

• Агрегация

• Композиция

9.2. Обектите като

членове на класове

• Проектира клас, в който член-променливите са обекти от друг клас

• Декларира член данни на клас, представляващи обекти от друг клас

• Използва обекти на един клас в качеството им на член-променливи в

други класове

• Обяснява технологията на конструиране на обект, в който има данни от

друг клас

• Различава променливи и непроменливи референтни данни

• Дефинира и използва изменяеми и неизменяеми референтни данни на клас

• Релация “има” (“has a”)

• Неизменяеми

референтни  данни на

клас

• Изменяеми

референтни  данни на

клас



• Конструира диаграми на класове, намиращи се в релация “има”

• Реализира примери на релация „има“ между класове при реализацията на 

графичния потребителски интерфейс

• Познава особеностите на писането на свойствата на изменяеми

референтни данни на обекти

• Осигурява защита на данните чрез дефиниране на методи за достъп и 

контролирана промяна на референтни член-данни

9. 3. Модулна

организация на класове

• Разбира особеностите на вложени, локални и анонимни класове

• Създава библиотека от потребителски дефинирани класове

• Разбира предимствата на обединяване на класове в библиотека

• Видимост на класове

10. Наследяване.

10.1. Наследяване на

класове

• Разбира същността на релация „е“ между два класа

• Разбира технологията на наследяване на членове от базов

клас при  демонстриране на примери

• Разбира технологията на наследяване в рамките на йерархия от наследственост

• Познава основни методи на клас Object – проверка за „равни“ обекти, 

представяне на обект във вид на символен низ

• Реализира наследяване на базов клас

• Използва наследени методи на базов клас

• Релация „е“ (is a)

• Базов клас

• Наследник

10. 2. Капсулиране на

данни при наследяване

• Реализира потребителска йерархия на наследственост

• Разбира правилата за онаследяване на член-променливи и методи от пряк

и непряк базов клас

• Спазва принципа за капсулиране на член-променливи при наследяване

• Йерархия на наследственост

• Директен базов клас

• Индиректен базов клас

• Директен наследник



• Разбира технологията на предефиниране на методи на базов клас

• Предефинира методи на базов клас

• Разбира принципа на конструиране на обект от наследен клас

• Спазва правилата при описание на конструктори на наследници

• Познава средство за достъп до данни и методи на директен базов клас

• Индиректен наследник

• Модификатор за достъп

protected

• Предефиниран метод

• Референция за достъп до 

методи и данни в

директен базов клас

10. 3. Полиморфизъм • Разбира същността на полиморфизма

• Разбира технологията на преобразуване „нагоре“ (upcasting) на производен 

клас

• Прилага добри практики при преобразуване „надолу“ (downcasting)

• Реализира полиморфно поведение на референция към базов тип

• Познава синтаксиса и семантиката и използва оператор за проверка на 

съвместимост с типа на преобразуването „надолу“

• Полиморфизъм

• Преобразуване

нагоре (upcasting)

• Преобразуване надолу

10. 4. Абстрактен клас • Обяснява ролята на абстрактния клас в обектно ориентирания модел

• Разбира предназначението на абстрактните методи

• Декларира абстрактен метод в базов клас

• Реализира абстрактен метод на базов клас в неговите наследници

• Използва абстрактен клас за обработка на множество от обекти-инстанции

на класове от йерархия на наследственост

• Използва свойствата на абстрактен клас при преобразуване

„нагоре“

и

„надолу“ в рамките на йерархия на наследственост

• Виртуален метод

• Абстрактен клас

10. 5. Интерфейс • Обяснява предназначението на чист абстрактен клас • Интерфейс



• Обяснява предназначението на интерфейса в обектно ориентирания модел

• Осъзнава ролята на интерфейса в обектно ориентирания модел

• Посочва стандартни библиотеки за интерфейси

• Описва потребителски интерфейс

• Придържа се към стандартен стил за именуване на интерфейс

• Описва класове, реализиращи интерфейси

• Обработва множество от инстанции на класове в йерархия на

наследственост посредством интерфейс

• Прилага интерфейс с преобразуване на тип „нагоре“ (upcasting) и

„надолу“ (downcasting) в йерархия на наследственост

• Реализация на интерфейс

11. Обработка на

събития

11.1. Обработка на

събития

• Посочва основни събития с мишката

• Описва обект на събитие на мишката

• Асоциира събитие на мишката с функционалност на приложението

• Посочва основни събития на клавиатурата

• Описва обект на събитие на клавиатурата

• Асоциира събитие на клавиатурата с функционалност на приложението

• Събитие

• Обект на събитие

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас - 72 часа през първи учебен срок

Допълнителни уточнения за конкретния модул.



• Програмата предвижда обучението да се извършва на базата на език за визуално програмиране – Microsoft C#.NET) или Java по избор на 

преподавателя.

• Препоръчват се следните среди за програмиране: актуални версии на Microsoft Visual Studio (професионална

или свободноразпространяема версия (за C#.NET), Netbeans или Eclipse (за Java).

• Препоръчва се обучението да се провежда предимно под формата на комбинирани уроци.

• Препоръчва се занятията да се провеждат в блок от два учебни часа и всеки ученик да разполага със собствено работно място за работа в 

съответната програмна среда.

• Препоръчва се по възможност на учениците да се предостави свободен достъп до компютърните зали извън редовните часове за 

упражнения и работа по проекти.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 24 часа
40%

За преговор до 6 часа

Практически дейности/лабораторни упражнения до 36 часа

60%За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, текуща проверка

и оценка на знанията)

до 6 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Форми на оценяване:

- Устна

Устната форма на оценка е удачна при групови обсъждания, дискусии, генериране на идеи. Оценяват се мнението и аргументите

на ученика.

- Писмена



Писмената форма е подходяща при проверка и оценка на теоретични знания и разбиране на синтаксиса и семантиката на даден оператор. Би

могла да включва въпроси с избираем отговор, задачи за изчисление на израз, задачи за проследяване на работата на алгоритъм или програмен

фрагмент, задачи за откриване на логически грешки в алгоритъм или програмен фрагмент. Писмената форма на изпитване може да се провежда

самостоятелно или в съчетание с практическа форма.

- Практическа

Тъй като предметът е с предимно практическа насоченост, препоръчва се това да е преобладаващата форма в оценяването на

постиженията на учениците. Практическо изпитване се прави на база на портфолио, съдържащо резултатите от практическа работа в клас и

защитена домашна работа. Желателно е оценката да отразява всички етапи от практическата разработка (анализ, модел, програмиране, защита и

др.), като за тази цел учителят трябва да подготви съответните критериални матрици.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 10%

Текущи оценки от домашни работи 20%

Текущи оценки от практически задания в клас 30%

Оценки от контролни и работи 20%

Оценка на изходно ниво 20%

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Дейност № Описание

1. Създаване на проект на конзолно приложение с вход и форматиран  изход на данни. Развиват се дигитални компетентности.



2. Създаване на приложение с използване на диалогови прозорци за въвеждане и извеждане на данни. Развиват се дигитални

компетентности.

3. Графично приложение за въвеждане и извеждане на данни с графичен интерфейс. Развиват се дигитални компетентности и се

осъществява междупредметна връзка с изобразителното изкуство.

4. Приложение на графичен интерфейс за въвеждане на данни, обработка на събитие натискане на бутон, при

което

към

въведените данни се прилагат аритметични и логически операции и накрая в графичния интерфейс се извежда резултатът. 

Развиват се дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с математиката и изобразителното изкуство.

5. Приложение на методите на библиотечен клас Math. Генериране на случайни стойности с библиотечен клас Random.

Развиват се дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с математиката.

6. Прилагане в метод на клас на алгоритъм за намиране на сума, произведение, средно аритметично, най-голям и най-малък

елемент, преброяване на повторения в серия от данни, въвеждани от графичен интерфейс. Развиват се дигитални компетентности и 

се осъществява междупредметна връзка с математиката и изобразителното изкуство.

7. Създаване на прост калкулатор за работа с рационални числа. Развиват се дигитални компетентности и се осъществява

междупредметна връзка с математиката.

8. Създаване на приложение-игра с графичен интерфейс, тип теглене на късметче. Развиват се дигитални компетентности и се

осъществява междупредметна връзка с математиката и изобразителното изкуство.

9. Моделиране на регистрационна форма. Развиват се дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с

изобразителното изкуство.

10. Създаване на приложение на графичен интерфейс за създаване на обекти, чиито данни се въвеждат с текстови полета.

Развиват се дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с предприемачеството и изобразителното 

изкуство.

11. Създаване на графичен потребителски интерфейс чрез наследяване на вградени класове.  Развиват  се  дигитални

компетентности.



12. Създаване на графично приложение, прилагащо полиморфизъм при моделиране на обекти от биологията, физиката,

химията,

реалния свят. Развиват се дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с математиката,

природните науки и изобразителното изкуство.

13. Графично приложение, моделиращо геометрични фигури чрез прилагане на абстрактни класове и полиморфизъм. Развиват се

дигитални компетентности и се осъществява междупредметна връзка с математиката и изобразителното изкуство.

14. Приложение за рисуване с мишката в графична форма. Развиват се дигитални компетентности и се

осъществява

междупредметна връзка с изобразителното изкуство.

15. Приложение за рисуване с клавиатурата в графична форма. Развиват се дигитални компетентности и се

осъществява

междупредметна връзка с изобразителното изкуство.



Приложение № 82 към т. 82

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 2. „СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И АЛГОРИТМИ“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в Модул 2. „Структури от данни и алгоритми” е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с

проектирането, създаването и прилагането на разнообразни структури от данни и алгоритми над тях и с изграждането на компетентности

на ученика за моделиране, организация и управление на информацията, а така също познавателни и социални компетентности. Учебната програма

предполага развиване на умения за учене през целия живот: застъпени са предимно практически ситуации, в които ученикът трябва да

заеме активна позиция – да изследва, да предлага, да сравнява, да комбинира различни алгоритми и структури от данни, да прилага придобити вече

компетентности. Всяка тема завършва с реализирането на конзолни и графични приложения.

В тази връзка, учебната програма (а и обучението като цяло) по информатиката в Mодул 2. „Структури от данни и алгоритми“ за XI клас е

съобразена със система от взаимносвързани фактори, по-важните от които са:

1. Мястото на предмета в учебния план:

• брой на часовете;

• връзките и значението му (в хоризонтален и вертикален план) с другите модули и учебни предмети, особено с математика и 

информационни технологии (ИТ).

2. Държавният образователен стандарт (ДОС) - изискванията по информатика.

3. Съвременното състояние, понятийния апарат, логическата структура, методите и средствата на научната област.

4. Технологичното оборудване в системата на средното образование – компютри, системен и приложен софтуер, мрежова и комуникационна 

инфраструктура, мултимедийни и други съвременни дидактически средства.



5. Възрастовите (познавателни и психологични) възможности и интереси на неголяма, специфична извадка от учениците, които са насочили

своето образование в областта на природо-математическите дисциплини.

6. Процесът на обучението по информатика притежава потенциални възможности за личностно изграждане и развитие на ученика – формиране

на абстрактно и логическо мислене, възпитание и формиране на адекватно отношение към заобикалящата действителност.

7. Учебният предмет е и възлов инструмент, с помощта на който могат да се мотивират, ориентират, привличат и развият младите хора, така че

в последствие да бъдат създадени специалисти, способни да осигурят кадрово информационното обслужване на обществените, стопанските и

научните обществени сфери.

8. Учебната програма е предназначена за профилирана подготовка във втори гимназиален етап. Съдържанието е предвидено да се реализира в

рамките на 72 учебни часа през втория учебен срок на XI клас. Разработена е в съответствие с цитираните по-горе система от фактори (1 -

7) и определя:

• очакваните резултати от обучението в Модул 2 за XI клас в съответствие с ДОС;

• обема и структурата на учебното съдържание, представени;

• специфични изисквания за провеждане на обучението;

• препоръчително разпределение на часовете;

• форми и методи за оценяване.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Алгоритми и методи на

класове

1.1. Реализация на алгоритми

чрез методи

• Описва методи, реализиращи алгоритъм за специфично поведение

на обект от даден клас

• Разбира технологията на обръщение към

“предефиниран”

• Предефиниране (override) на

метод



(override) метод

• Разбира разликите между “презареждане”

(overload) и  “предефиниране” (override) на

методи

1.2. Рекурсия • Разграничава основни видове рекурсия

• Намира рекурентни зависимости

• Разбира програмната техника рекурсия

• Формулира гранични условия на рекурсия

• Описва рекурсивни методи

• Описва рекурсивни методи итеративно

• Описва итеративни методи рекурсивно

• Рекурсия

• Пряка и косвена рекурсия

• Гранично условие

• Рекурсивен метод

2. Класификация на

структурите от данни

2.1. Абстрактни типове от

данни

• Обяснява понятието абстрактен тип данни

• Класифицира основните абстрактни типове данни

• Познава колекции, реализиращи абстрактни типове данни

• Абстрактен тип данни (АТД)

• Колекция

2.2. Класификация на

структурите от данни

• Изброява основни структури от данни: масив, символен низ,

линеен списък (едносвързан, двусвързан, цикличен), стек,

опашка, граф, кореново дърво

• Познава структурата, характерни методи и

приложения на  линейни абстрактни типове данни

• Познава структурата, характерни методи и

приложения на  речници, хеш-таблици и

множества

• Познава нелинейни (разклонени) АТД

• Линейни АТД

• Разклонени АТД

• Речник

• Хеш таблица

• Множество

• Граф

• Дърво



• Познава структурата, характерни методи и приложения на граф

• Познава структурата, характерни методи и приложения на дърво

3. Символен низ

3.1. Символен низ • Познава стандартен клас, реализиращ символен низ

• Декларира, създава и инициализира символен низ

• Символен низ

• Празен низ

• Дължина на низ

3.2. Обработка на символни

низове

• Познава вградени методи за обработка на символен низ

• Сравнява низове лексикографски

• Използва символни низове за обработка на текст:

- изтрива подниз

- вмъква подниз

- заменя един подниз с друг

• Търси подниз в низ по пълно съвпадение:

- проверява дали даден подниз се среща в даден низ

- намира първо срещане на подниз в низ

- намира последно срещане на подниз в низ

- намира всички срещания на подниз в низ

• Лексикографско сравнение

• Конкатенация

• Подниз

3.3. Регулярни изрази • Познава основни метасимволи и техните предназначения.

• Познава метасимволи за групиране и количество.

• Разпознава дали даден израз отговаря на определени

синтактични правила

• Проверява със средствата на езика дали даден символен низ 

отговаря на зададен шаблон

• Метасимвол

• Регулярен израз



• Търси подниз в низ по шаблон

• Валидира данни с помощта на регулярни изрази

4. Едномерен масив

4.1. Едномерен масив • Декларира и инициализира числови масиви с инициализиращ

списък и случайни числа

• Извлича текущия размер на масив

• Декларира и обработва масив от низове

• Дефинира масив от обекти

• Инициализира масив от обекти

• Създава метод за извеждане на елементите на масив в

символен низ

• Променя размера на масив по време на изпълнение на програмата

Размерна масив

4.2. Сортиране на масив • Разпознава сортирана редица

• Познава алгоритмите за сортиране – „метод на мехурчето“

и

„метод на пряката селекция“

• Използва средствата на езика за предефиниране на метод за 

сравнение на обекти от даден клас

• Реализира алгоритми за сортиране – „метод на мехурчето“

и

„метод на пряката селекция“

• Използва методи на стандартни библиотеки за

ефективно  сортиране на масив

• Сортиране на масив

• Възходящо/низходя

що  сортиране

4.3. Техники за работа с • Прилага алгоритъма за двоично търсене в сортиран масив • Двоично търсене



сортиран масив • Обосновано избира метод на търсене в практически задачи

• Използва методи на класове от стандартни библиотеки за

търсене на елементи по дадени критерии

• Прилага алгоритъм за сливане на сортирани редици

• Описва метод за сливане на сортирани масиви

• Сливане на сортирани редици

4.4. Комбинаторни алгоритми • Генерира комбинаторни конфигурации със и без повторение

• Прилага комбинаторни алгоритми в игрови ситуации

• Моделира и реализира решение на проблем с помощта на 

комбинаторни алгоритми

• Комбинаторни конфигурации

• Вариации

• Пермутации

• Комбинации

5. Многомерен масив

5.1. Многомерен масив • Осмисля структурата на многомерен масив

• Изброява възможни приложения на многомерен масив

• Многомерен масив

5.2. Двумерен масив • Дефинира двумерен масив от обекти

• Създава и инициализира двумерен масив

• Представя таблични данни с помощта на двумерен масив

• Обработва таблични данни с помощта на двумерен масив

• Обхожда двумерен масив по редове, стълбове и диагонали

• Използва двумерен масив при моделиране на решение на проблем

• Двумерен масив

• Ред

• Стълб

• Диагонал

6. Линейни структури от

данни

6.1. Линейни структури от данни • Познава общите характеристики на линейни структури от данни

• Познава колекции, реализиращи линейни структури от данни

• Списък

• Стек



• Опашка

6.2. Списък • Разбира структурата от данни вектор

• Разбира структурата от данни линеен едносвързан списък

• Използва реализация на списък от стандартните библиотеки

• Добавя елемент в списък

• Обхожда линеен списък

• Търси елемент в списък

• Извлича и използва елемент от списък

• Премахва елемент от списък

• Използва списък за решаване на практически проблеми

• Итератор

6.3. Стек • Разбира структурата от данни стек

• Използва реализация на стек от стандартните библиотеки

• Добавя елемент в стек

• Премахва елемент от стек

• Осъществява достъп до върха на стек

• Използва стек за решаване на практически проблеми

• Връх на стек

6.4. Опашка • Разбира структурата от данни опашка

• Използва вградена реализация на опашка

• Добавя елемент в опашка

• Премахва елемент от опашка

• Използва опашка за решаване на практически проблеми

• Начало на опашка

• Край на опашка

7. Структури от данни –

съпоставка и препоръки



7.1. Сложност на алгоритъм • Знае как да оценява сложността на алгоритъм

- сложност по време

- сложност по памет

- сложност по среден брой операции

• Посочва примери за алгоритми с различна сложност при

решаване на един и същи проблем

• Посочва примери за алгоритми с пълно изчерпване

• Сложност на алгоритъм

• Сложност по време

• Сложност по памет

• Сложност по среден

брой  операции

7.2. Сравнение на основните

структури

• Сравнява структурите по време за:

- добавяне на елемент

- търсене на елемент

- изтриване на елемент

- достъп до отделен елемент

• Сравнява структурите по ефективно заемане на оперативна памет

• Посочва примери за избор на подходяща структура от данни в

зависимост от позволените методи за добавяне и извличане на

елементи и характера на моделирания проблем

• Константна сложност

• Логаритмична сложност

• Линейна сложност

• Полиномиална сложност

• Експоненциална сложност

7.3. Структури от

параметризирани данни

• Използва стандартни библиотеки от шаблонни

класове,

моделиращи структури от данни (масив, списък, стек, опашка)

• Избира параметри за тип с класове и интерфейси при решаване

на конкретен проблем

• Шаблонни класове (generics)

• Параметър за тип

8. Файлове и потоци от

данни

8.1. Потоци • Знае какво представляват потоците и тяхното предназначение • Поток



• Познава видовете потоци в зависимост от

посоката на

пренасяните данни и класовете, които ги моделират

• Познава видовете потоци в зависимост от типа на

пренасяните данни

• Умее да осъществява достъп до данните в потоците

• Умее да форматира подходящо изходните данни

• Входен поток

• Изходен поток

• Двоичен поток

• Текстов поток

8.2. Методи за работа с потоци • Обяснява стандартните класове за работа с потоци

• Прилага методи за обработка на поток: “създаване”;

“отваряне”; “затваряне”

• Създаване

• Отваряне

• Затваряне

8.3. Текстови файлове • Познава и използва различни видове кодиране на

текстови

файлове

• Владее стандартни методи за работа с текстови файлове:

“четене”; “запис”; “добавяне”; “търсене”

• Използва стандартни класове за работа с текстови потоци

• Четене

• Запис

• Добавяне

• Търсене

8.4. Сериализация на данни • Прилага методи за обработка на двоичен файл

• Знае необходимостта от съхранение и пренасяне на обекти

• Използва сериализация за запис във файл на инстанции на

даден клас

• Демонстрира десериализация при четене от файл на инстанции

на даден клас

• Сериализация

• Десериализация

8.5. Приложение • Въвежда, обработва и извежда елементите на масив от/във

файлов

поток

• Работа със стандартни диалози за отваряне на файл, запазване

на



файл и преглеждане на директория

9. Обработка на изключения

9.1. Изключения • Знае какво е изключение

• Познава видове изключения в език за ООП

• Познава изключения, които могат да бъдат

породени при  стандартни събития, предизвикани от мишка или 

клавиатура

• Разбира предимствата на механизма за прихващане и обработка 

на изключения

• Познава видовете изключения в език за ООП

• Различава основните конструкции за прихващане на изключения

• Изключение

9.2. Обработка на грешки • Обяснява фрагмент от програмен текст с наличие на изключения

• Умее да прихваща и обработва изключения със средствата на 

обектно ориентиран език за програмиране

• Познава възможността за предизвикване на изключения

• Посочва добри практики при обработка на грешки

• Прихващане на изключение

• Предизвикване на изключение

• Обработка на изключение

9.3. Приложения • Прилага обработка на изключения при валидиране

на

потребителски вход.

• Прилага регулярни изрази при обработка на изключения при 

валидиране на данни

• Валидиране на данни

10. Качествен програмен код

10.1. Именуване на елементите

от програмата

• Знае какво е качествен програмен код

• Обяснява как да се именуват идентификаторите на:

- класове, интерфейси и методи

• Външно качество

(през

призмата на потребителя)

• Вътрешно качество (вътрешна



- параметри на методи, променливи и константи организация)

10.2. Правила за форматиране и

подреждане на кода

• Разбира форматирането на кода като подобряване на

неговата

четивност чрез разкриване на логическата му структура

• Прилага правилата за форматиране на метод

• Спазва правилата за подредба на съдържанието на класа

• Обяснява правилата за форматиране на цикли и

условни  конструкции

• Владее правилата за пренасяне и подравняване

• Автоматично форматиране на

кода

• Код-конвенции за форматиране

10.3. Добри практики за

изграждане на 

висококачествени методи

• Обяснява принципите на обектно ориентираното програмиране

• Обосновава необходимостта от писане на методи

• Подобрява четивността и прегледността на кода, отделяйки

всяка логически обособена функционалност, в метод

• Спазва общоприети норми и конвенции за именуване на методи

и съставяне на програмен текст

• Разбира понятията „обхват“, „живот“ и

„активност” на  променлива

• Правилно използва изрази

• Прави проверка за коректност на входните данни

• Изследва ефективността на методи с еднаква функционалност

в различни реализации

• Обхват, живот,  активност  на

променлива

• Израз с една операция

• Контрол на входните данни

10.4. Принципи за качествена

документация на кода

• Създава самодокументиращ се код

• Вмъква подходящи коментари

• Самодокументиращ се код

• Преработка на код (refactoring)



• Преработва код

10.5. Верификация и валидация на

цялостно решение

• Тества функционалността на отделните компоненти от кода

(Unit

Testing)

• Тества интеграцията между компонентите (Integration Testing)

• Тества функционалността на цялостното приложение (System 

Testing)

• Проверява дали са удовлетворени изискванията на

потребителя (Acceptance Testing)

• Black box testing

• White box testing

• Gray box testing

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 72 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

• Програмата предвижда обучението да се извършва на базата на език за визуално програмиране – Microsoft C#.NET) или Java по избор на 

преподавателя.

• Препоръчват се следните среди за програмиране: актуални версии на Microsoft Visual Studio (професионална или

свободноразпространяема версия (за C#.NET), Netbeans или Eclipse (за Java)

• Препоръчва се обучението да се провежда предимно под формата на комбинирани уроци.

• Препоръчва се занятията да се провеждат в блок от два учебни часа и всеки ученик да разполага със собствено работно място за работа в 

съответната програмна среда.

• Препоръчва се по възможност на учениците да се предостави свободен достъп до компютърните зали извън редовните часове за упражнения 

и работа по проекти.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 24 часа до 40%



За преговор до 4 часа

За обобщение до 4 часа

Практически дейности/лабораторни упражнения до 34 часа

до 60%За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, текуща проверка

и контролни работи)

до 6 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Форми на оценяване:

- Устна

Устната форма на оценка е удачна при групови обсъждания, дискусии, генериране на идеи. Оценяват се мнението и аргументите на

ученика.

Не се препоръчва устно изпитване, отнасящо се до запаметяване на теория.

- Писмена

Писмената форма е подходяща при проверка и оценка на теоретични знания и разбиране на синтаксиса и семантиката на даден оператор. Би

могла да включва въпроси с избираем отговор, задачи за вида на използваната структура от данни, задачи за проследяване на работата на алгоритъм

или програмен фрагмент, задачи за откриване на логически грешки в алгоритъм или програмен фрагмент.

- Практическа

Тъй като предметът е с предимно практическа насоченост, препоръчва се това да е преобладаващата форма в оценяването на постиженията

на учениците. Практическо изпитване се прави на база на портфолио, съдържащо резултатите от практическа работа в клас, защитена домашна

работа и разработка на проект в качеството му на изходно ниво от обучението. Желателно е оценката да отразява всички етапи от практическата

разработка (анализ, моделиране, програмиране, документация, защита и др. според заданието), като за тази цел учителят трябва да подготви

съответните критериални матрици.



Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 10 %

Текущи оценки от домашни работи 20%

Текущи оценки от практически задания в клас 30 %

Оценка на изходно ниво 20%

Оценки от контролни работи 20 %

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Дейност 1. Самостоятелно търсене и представяне в ефективна форма на допълнителна информация, свързана с изучаваните теми.

Учениците

развиват умения за четене, социални и граждански компетентности, създават се интердисциплинарни връзки с българския

език, упражняват самоконтрол при изпълнение на различни практически задачи.

Дейност 2. Структурира информация във вид на данни в контекста на конкретната информационна задача, моделира реални жизнени

процеси.

На учениците се дава възможност да демонстрират социални и граждански компетентности – да дискутират и оценяват различни

идеи, да работят в екип, да изразяват мнение, да отстояват собствена позиция. Развива ключови компетентности в областта на

българския език и чуждите езици – писмено и устно изразяване.

Дейност 3. Идентифициране и дефиниране на стандартите в информатиката и използване на конвенция за именуване. Учениците

демонстрират

дигитални компетентности и умения за общуване на чужди езици. Осъществява се интердисциплинарна връзка с предмети, 

развиващи граждански компетентности - история и цивилизация, география и икономика, предметите от философския цикъл.

Дейност 4. Самостоятелно търсене и представяне в ефективна форма на информация, свързана с приложението на езици за програмиране

за

автоматизиране на информационните дейности в ежедневието. Класифициране на информацията според основните групи езици за

програмиране. Изготвяне на материали и представяне пред публика. На учениците се дава възможност да демонстрират дигитални

компетентности, инициативност и предприемчивост. Междупредметни връзки могат да се осъществят с български език и

литература



и всички изучавани дисциплини в зависимост от избраните от учениците теми.

Дейност 5. Създаване на програма за пакетиране на стоки. Самостоятелна реализация на алгоритъма на Евклид. Учениците

визуализират

практическата му приложимост, демонстрират компетентности инициативност и предприемчивост.

Дейност 6. Преобразуване на запис на число от десетична в p-ична бройна система. Учениците развиват дигитални и математически

компетентности, демонстрират обществени и граждански компетентности за кодиране на информация.

Дейност 7. Представяне на рекурентни редици. Редактират, компилират и изпълняват готова програма, създадена за различни сфери на

обществения живот. Учениците развиват дигитални, математически компетентности и основни компетентности в областта на

природните науки и на технологиите, социални и граждански компетентности. Осъществяват се междупредметни връзки с биология,

химия, физика, информационни технологии и математика.

Дейност 8. Визуализират фрактална графика. Осъществяват междупредметна връзка с Модул 1 и физика и астрономия. Учениците

демонстрират математически и дигитални компетентности в областта на природните науки и на технологиите.

Дейност 9. Реализират визуално игра за двама. Учениците развиват дигитални, математически, социални и граждански компетентности.

Осъществяват се междупредметни връзки с информационни технологии, математика и предметите от философския цикъл.

Дейност 10. Разделяне на всички думи в едно изречение. Описват алгоритми за търсене в низ, прилагат граматически правила в българския език

за конструиране на изречение. Учениците развиват дигитални, математически компетентности и основни компетентности в 

областта на родния език.

Дейност 11. Проверка за валидност на дата, електронен адрес, телефонен номер. Въвеждане и извеждане на текстови данни в приложения,

свързани с бита и бизнеса. Учениците развиват дигитални и основни компетентности в областта на технологиите, социални и граждански

компетентности. Осъществяват се междупредметни връзки с биология, химия, физика, информационни технологии и математика.

Дейност 12. Сортират лексикографски множество от обекти по текстови компоненти. Прилагат граматически правила в българския език.

Осъществяват междупредметна връзка с български език и литература и природни науки.

Дейност 13. Организират речник. Развиват дигитални компетентности, ключови компетентности за общуване на роден и чужд език.



Осъществяват междупредметни връзки с математика, физика, химия, биология, география и икономика, история и цивилизация.

Дейност 14. Коригиране на файл със субтитри. Работа в интегрирана среда на визуално програмиране – обектно ориентиран език. Моделиране на

реален процес. Учениците демонстрират компетентности в областта на математиката, природните науки и дигитални такива. 

Осъществяват се междупредметни връзки с информационни технологии, математика и природонаучни дисциплини.

Дейност 15. Калкулатор на данъци. Използване средствата от средата за програмиране при установяване и отстраняване на грешки. Създаване на

програми с дружелюбен графичен интерфейс. Проучване, обобщаване и представяне на информация за грешки в програма. Развиват

математически и дигитални компетентности за анализ на различни ситуации и умения за вземане на решение. Използване на информация

от интернет на български и чужд език.

Дейност 16. Моделира решаване на статистически проблеми - средноаритметично, медиана, мода,... Реализират междупредметни връзки с

природонаучните дисциплини - физика, химия, биология, география и история.

Дейност 17. Представяне и изчертаване на многоъгълник. Намиране лице на многоъгълник. Осъществят междупредметна връзка с математиката

– създаване на програма за визуализация на фигури, свързани с различни изчисления. Учениците развиват обществени и граждански 

компетентности.

Дейност 18. Моделиране на стрелба по мишена и оценяване по различни видове спортни състезания – биатлон, волейбол, ски слалом, баскетбол,

гимнастика и т.н. Визуализиране. Осъществява се междупредметна връзка с математика и физическо възпитание и спорт. 

Учениците развиват дигитални и математически компетентности.

Дейност 19. Визуализират синоптична прогноза, използвайки масив от стойности. Изработване и анализ на хистограма за средната температура в

определен район на изследване. Статистика на най-високи/ най-ниски температури. Осъществява се междупредметна връзка с математика

и географията. Създаване на обществени и граждански компетентности.

Дейност 20. Моделиране на полином и действия с него. Осъществява се междупредметна връзка с математика – реализиране на алгоритъм за

стойност на полином по схемата на Хорнер, намиране на сума и произведение на полиноми; с физика и математика – намиране 

корените на полином.

Дейност 21. Събиране на информация от различни източници. Визуализиране на информация за 10 града с най-голямо замърсяване на въздуха.



Трансформиране на информацията във формат на данни. Сортиране на стойностите в структура масив. Търсене на град

със

замърсяване на въздуха над средното за Европа. Осъществява се междупредметна връзка с химия и опазване на околната среда,

с география и икономика. Учениците развиват дигитални и математически компетентности.

Дейност 22. Създаване на модели на задачи от областта на математиката, физиката и реални житейски ситуации, чието решаване

изисква

използване на комбинаторни алгоритми. Триъгълник на Паскал. Търсене на път в лабиринт. Симулация на тото 2,

евроспорт. Реализация и визуализация на морски шах.

Дейност 23. Създаване на списък за визуализация на простите числа в даден интервал, използване на стек за проверка за съответстващи

скоби.

Учениците развиват обществени и граждански компетентности - създаване и обработка на библиотечен каталог, стеков

калкулатор. Осъществява се междупредметна връзка с математиката.

Дейност 24. Интерпретиране на данни от заобикалящите ни процеси и явления. Примерни приложения – визуализация на

железопътен

сортировъчен възел, обработка на опашка от клиенти за плащане на електроенергия.

Дейност 25. Създаване на софтуерно приложение, което чете и записва данни в текстов файл. Подреждане на телефонен указател. Търсене

в

телефонен указател. Търсене в разписанието на конгресна зала за свободен час. Учениците оценяват различни структури от данни,

дискутират алгоритмите, анализират използваните класове и връзките между тях. Развиват обществени и граждански

компетентности.

Дейност 26. Създаване на самостоятелно софтуерно приложение. Учениците разработват проект в екип по двама. Развиват се

граждански

компетентности - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти и проблеми, умения

за самостоятелно учене и събиране на информация. Разработват се обществено полезни теми.



Приложение № 83 към т. 83

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 3. „РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БАЗИ ОТ ДАННИ“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в Модул 3. „Релационен модел на бази от данни” е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, 

необходими за софтуерната реализация на информационни системи с бази от данни в съвременното общество и с изграждането на основни 

познавателни, приложни и аналитични компетентности на ученика в тази област. Учебната програма е предвидено да се реализира в рамките на

72 учебни часа за ученици в XII клас през първия учебен срок. Учебната програма е представена в следната последователност:

1. Учебно съдържание и очаквани резултати от обучението

2. Хорариум на модула

3. Оценяване

4. Дейности и междупредметни връзки

Целта на учебната програма е да направи съвременна интерпретация на типични информационни проблеми, посредством достъпно за 

учениците съчетание на помощни визуални средства с приложение на ефективни технологии за обектно ориентирано програмиране. Учебното 

съдържанието е обособено в 2 основни теми (“Информационни системи с бази от данни”, “Моделиране и обработване на данни“) всяка, от които 

е структурирана в подтеми, проектиращи елементи от стандартите в ДОИ в система от понятия и взаимовръзките им с методите за приложение 

на софтуерни технологии за реализиране на очакваните резултати. Софтуерните технологии са подбрани като са взети предвид следните 

взаимосвързани фактори:

- Знанията, уменията и отношенията, изградени в предходните модули на профилираната подготовка по информатика



- Възможностите да се постави акцент върху логически връзки и моделиране с използване на утвърдени стандарти в софтуерните 

технологии, а писането на програмен код да се минимизира

- Възможността за постигане на ефективна и изпълнима от ученици програмна реализация на съвременни информационни проблеми, 

посредством широкото приложение на стандартни софтуерни библиотеки в кратка последователност от технологични стъпки

- Стандартното софтуерно и хардуерно осигуряване за профилирана подготовка в системата на средното образование – компютри, 

системен и приложен софтуер, мрежова и комуникационна инфраструктура

- Възможностите за достъпно представяне на тези технологии пред ученици с мултимедийни и други съвременни дидактически средства

- Съвременните тенденции в образователната политика и връзката им с изискванията на обществото

Очакваните резултати от приложението на учебната програма са всеки ученик да придобие основни компетентности за разработка на

информационни системи с бази от данни и овладяване на базисни знания за продължаване на обучението в областта на компютърните науки.

Постигането на тези резултати изисква въвличането на учениците в ролята им на активни участници в учебния процес с помощта на съвременни

средства за обучение и съвременни педагогически практики.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Информационни

системи с бази

от данни

1.1 Въведение в

информационнит

е  системи.

• Разграничава характерни функционалности за основни

видове

Информационни системи

• Коментира предимства и недостатъци на информационни системи,

базирани на файлове и електронни таблици

• Знае характерните особености на информационни системи с бази от

данни

• Информационна система

• Система за управление на 

човешките ресурси

(HRMS)

• Система за обработка на 

транзакции (TPS)



Назовава приложението на таблици, заявки и отчети в информационни

системи с бази от данни

• Оперира с примерна информационна система с база от данни

• Система за управление на

информацията (MIS)

• Дублиране на данни (data 

redundancy)

• Споделяне на данни

• Сигурност на база от данни

• Заявка

• Отчет

• Едновременен достъп на

потребители до бази от

данни

1.2 Системи за

управление на бази 

от данни (СУБД)

• Описва предназначението и ролята на компонентите на СУБД

• Разпознава архитектури за реализиране на многопотребителски СУБД.

• Познава и разбира три нива на абстракция на СУБД: външно, концептуално и 

вътрешно ниво

• Описва основните роли на групите потребители на СУБД

• Система за управление на

база от данни (СУБД)

• Сървър на база от данни,

• Архитектура на база

от  данни

• Клиент -

сървър  

архитектура

• Файлов сървър

• Разпределена система

• Външно ниво

на  

абстракция

• Концептуално ниво

на



абстракция

• Вътрешно ниво

на  

абстракция

• Клиентско приложение на 

бази от данни

• Схема на бази от данни

• Процедура на СУБД

• Доставчик на база от данни

• Източник на данни

1.3 Релационен

модел на база

от данни

• Познава структурата и характеристиките на релационния модел на база

от

данни

• Познава основните термини и понятия, свързани с релационен модел на

база от данни

• Използва основни термини и понятия за представяне на примери на 

релационни бази от данни

• Структурира и представя примерно описани данни чрез релационен модел

• Релационен модел на база

от данни

• Релация/отношен

ие  (таблица)

• Атрибут (поле, колона)

• Домейн на

атрибут  

(множество от стойности)

• Степен на отношение

(брой атрибути)

• Кортеж (запис, ред)

• Мощност (брой кортежи)

1.4 Представяне на

данните

• Създава таблица в интегрирана среда (MS Access) с графични средства

като

прилага добри практики за именуване на таблица и полета на таблица.

• Целочислен тип данни

• Тип данни с

плаваща



• Разграничава приложението на основни типове данни на полета на таблица.

• Прилага подразбиращи се стойности и проверка за област на допустими 

стойности

• Въвежда и редактира данни в таблица с графични средства

• Знае за възможностите за преобразуване от един тип в друг

• Задава стойност NULL на данни

запетая

• Тип данни символен низ

• Тип данни за дата и час

• Стойност NULL

2. Моделиране и

обработване

на  данни

2.1 Видове релации • Обяснява основните видове степени на отношения (relationship)

• Познава видовете връзки/отношения

• Свързва основен и външен ключ при описание на релация

• Задава основен ключов атрибут на релация

• Задава външен ключов атрибут на релация

• Създава прости и съставни основни и външни ключове на релация

• Разбира задаването на типове ограничения (not NULL, Unique, Primary

key, Foreign key и т.н.) за даден атрибут

• Интерпретира основни графични означения в диаграма на бази от данни

• Разпознава основните степени на релация и видове връзки в ER диаграма

• Илюстрира основните степени на релации и видове връзки при решаване

на информационен проблеми

• Унарни релации

• Бинарни релации

• Релации от по-

висока  степен

• Връзки/отношения от вида 

1:1, 1:М, N:М, -

• Основен ключ (primary key)

• Автоматично генериране

на стойност на първичен

ключ

• Външен ключ

• Прост ключ

• Съставен ключ



• Графичен модел на бази от

данни - Entity Relationship 

(ER) диаграма

2.2 Моделиране на

бази от данни

• Разпознава аномалии от повторение на група от данни в таблица

• Прилага основни правила за избягване на аномалии

• Открива аномалии, породени от излишество на данни в графичен модел

на база от данни и предлага начини за отстраняването им

• Разбира процеса на нормализация на релационна база от данни

• Прилага нормализация в първа и втора нормална форма (1NF, 2NF) на 

релационна база от данни

• Моделира диаграма на релационна база от данни с графични средства по 

примерно описание на информационна структура от категории данни

• Аномалии при вмъкване,

редактиране и изтриване

на записи, породени от

излишество на данни

• Транзитивно изчислимо

поле

• Нормална форма на база

от данни

• Първа нормална форма на

база от данни

• Втора нормална форма на

база от данни

• Логическо и физическо

представяне на база от

данни

2.3 Основни

операции в 

релационен

модел

• Познава основните операции в релационен модел

• Идентифицира основни операции в релационен модел на дадена база от данни

• Прилага конкретна основна операция над дадена база от данни

• Проекция

• Селекция

• Декартово произведение



• Идентифицира основни операции и реда на тяхното приложени при решаване

на практически задачи

• Обединение

• Сечение

• Разлика

• Деление

• Групиране

• Агрегатни функции

2.4 Моделиране и

изпълнение на  

заявки

• Описва характерни особености и приложения на заявките в СУБД

• Моделира и изпълнява с графични средства заявка за извличане, реализираща 

проекция или селекция върху една таблица

• Представя с помощта на графични средства резултатът от заявка в нарастващ 

или намаляващ ред на стойностите на дадено поле

• Позволява или забранява наличието на дублирани редове в заявка

• Задава с помощта на графични средства критерии за селекция и съединение

• Илюстрира с графични средства заявки с решения на

несложни  информационни проблеми

• Заявка

• Критерий на заявка

2.5 Заявки със

свързани таблици  

от данни

• Познава и използва основни операции за обновяване на базата от данни –

добавяне на редове, изтриване на редове, модифициране на стойности

• Прилага основните видове интегритет на свързване (referential integrity) 

Моделира и изпълнява с графични средства заявка за извличане, реализираща 

проекция, селекция и съединение върху две или повече таблици.

• Моделира и изпълнява с графични средства вложени заявки

• Естествено

свързва

не

(natural join) на две или 

повече таблици

• Вътрешно свързване (inner 

join) на две или повече

таблици

• Интегритетна свързване  

при изтриване

и



редактиране

2.6 Стандартен език

за работа с 

релационни бази

от данни

• Описва приложенията на стандартен език за работа с релационни бази

от

данни (SQL)

• Идентифицира ключови думи от команди на SQL за вмъкване, извличане,

редактиране и изтриване на информация

• Разчита SQL заявка, генерирана с графични средства

• Генерира заявки за извличане, редактиране и изтриване на записи в таблица

чрез графични средства.

• Подбира подходящи дейности (Create, Read, Update and Delete – CRUD) за

управлението на примерна база от данни (вмъкване, прочитане, редактиране

и изтриване на записи в таблици) при решаване на зададен проблем

• Стандарти за представяне

на данни и заявки в SQL

2.7 Заявки с

потребителск

и  

дефинирани 

изчисления

• Дефинира изчислимо поле на заявка

• Прилага стандартни аритметични и текстови операции с полета на таблица

• Използва изчислимо поле на заявка, създадена с графични средства или

със средствата на SQL, за решение на примерни задачи в СУБД

• Описва вложена заявка, включваща изчислимо поле

•

• Изчислимо поле на заявка

• Заглавие на изчислимо поле

2.8 Заявки за

получаване на 

агрегирани

данни

• Идентифицира приложения на заявки за извличане на агрегирани данни в

СУБД

• Подбира математически функции за получаване на агрегирани данни

• Използва групиране на записи за извличане на агрегирани данни

• Описва с помощта на графични средства заявки за извличане на

агрегирани

• Агрегирани данни

• Групиране (GROUP BY)

• Условие за

група  

(HAVING)

• Подредба на редовете от



данни

• Описва с помощта на SQL заявки за извличане на агрегирани данни

резултата (ORDER BY)

2.9 Заявки с

параметри

• Идентифицира приложения на параметричните заявки в СУБД

• Генерира със средствата на Access заявки с параметри при извличане, 

редактиране и изтриване на записи като използва помощни графични

средства

• Анализира записи от данни, чрез промяна на стойностите на определени 

параметри на заявка

• Параметър на заявка

• Параметрична заявка

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас - 72 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

•Програмата предвижда обучението да се извършва на базата на език за визуално програмиране – Microsoft C#.NET) или Java по 

избор на преподавателя.

•Препоръчват се следните среди за програмиране: актуални версии на Microsoft Visual Studio (професионална или 

свободноразпространяема версия (за C#.NET), NetBeans или Eclipse (за Java)

• Препоръчва се обучението да се провежда предимно под формата на комбинирани уроци.

•Препоръчва се занятията да се провеждат в блок от два учебни часа и всеки ученик да разполага със собствено работно място за 

работа в съответната програмна среда.

• Препоръчва се описаните нови понятия да се разглеждат на концептуално ниво и да се използват при практическата работа.

• Часовете за преговор да включват предимно изпълнение на компютър на практически дейности по теми от учебната програма.



•Препоръчително е да се използват примерни бази от данни на MS Access и MySQL и Microsoft SQL Server с интегрираните среди

NetBeans и Visual Studio .NET.

• Да се идентифицират и прилагат добри практики на програмиране

•Препоръчва се по възможност на учениците да се предостави свободен достъп до компютърните зали извън редовните часове за 

упражнения и работа по проекти.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 30 часа до 50%

За преговор до 15 часа

Практически дейности до 18 часа

до 50%За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, междинно

контролно)

до 6 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Текущи оценки от домашни работи 20 %

Оценки от работа по проект 10%

Оценка на изходно ниво 30%

Оценки от контролни работи 20%

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ



Дейности Описание на дейност

Дейност 1. Структуриране на примерно описани масиви от данни в таблици на релационна база от данни. Учениците прилагат добри

практики за създаване на таблица - именуват полетата на таблиците, демонстрират познавателни, аналитични и приложни 

компетентности при определяне и задаване на тип на поле на таблица, стойност по подразбиране, ограничения за валидност 

на данните, както и задаване на основен ключ на таблица. Удачни примери за реализация на тази дейност могат да се 

открият в теми от предмета по предприемачество, както и в други предмети от училищната програма, където има нужда от 

обработка на динамично генерирани и свързани помежду си данни. В комбинация с други от тук споменатите дейности, 

тази дейност може да се използва за формулиране на проект

Дейност 2. Моделиране на основните видове релации (1:1, 1:М) между таблици като се демонстрирта познавателни и приложни

компетентности при прилагане на основни правила за избягване на аномалии при вмъкване, редактиране и изтриване на 

записи . Учениците демонстрират аналитични и приложни компетентности при моделиране на диаграма на релационна база 

от данни с графични средства по примерно описание на информационна структура от категории данни. В комбинация с

други от тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на проект

Дейност 3. Въвеждане и редактиране на данни в таблица с графични средства. Учениците демонстрират познавателни и приложни

компетентности за валидиране на данни, използване на подразбиращи се стойности и въвеждане на външен ключ, чрез

„подсказване”(lookup) на набор от възможни стойности с графични средства по примерно описание на

информационна структура от категории данни. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност

може да се използва за формулиране на проект

Дейност 4. С графични помощни средства моделиране и изпълняване на заявка за извличане, сортиране и филтриране на записи от

таблица. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности за създаване на заявка, която 

интерпретира предварително формулирана цел за обработка на информация. Реализацията на тази дейност може да 

използва данни и задания за заявки, свързани с изследвания върху процеси, факти и събития в областите на 

природоматематическите и хуманитарните предмети. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност 

може да се използва за



формулиране на проект

Дейност 5. Модифициране с графични средства на заявка върху свързани таблици от данни при анализ на информационни проблеми от

вида „Какво, ако?” Учениците демонстрират аналитични и приложни компетентности по реализацията на основните видове

интегритет на свързване (referential integrity) и интерпретират решението на зададен информационен проблем за анализ

от вида „Какво, ако?” (What, if?”) с промяната на параметри в проектирането, пресмятането, сортирането, филтрирането или

групирането на предварително зададена заявка. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност може да се

използва за формулиране на проект

Дейност 6. Генериране на структурирани команди на заявки за извличане, редактиране и изтриване на записи с графични

средства.

Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности да генерират структурирани заявки на стандартен език

(SQL) с помощни средства и да интерпретират логиката, представена чрез структуриране на заявката като я съпоставят по

аналогия с използваните графични средства.



Приложение № 84 към т. 84

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 4. „ПРОГРАМИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в Модул 4. „Програмиране на информационни системи” е насочено към овладяване на базисни знания,  умения и 

отношения, необходими за софтуерната реализация на информационни системи с бази от данни в съвременното общество и с изграждането

на основни познавателни, приложни и аналитични компетентности на ученика в тази област. Учебната програма е предвидено да се реализира

в рамките на 52 учебни часа за ученици в XII клас през втория учебен срок. Учебната програма е представена в следната последователност:

1. Учебно съдържание и очаквани резултати от обучението

2. Хорариум на модула

3. Оценяване

4. Дейности и междупредметни връзки

Целта на учебната програма е да направи съвременна интерпретация на типични информационни проблеми, посредством достъпно за

учениците съчетание на помощни визуални средства с приложение на ефективни технологии за обектно ориентирано програмиране. Учебното

съдържанието е обособено в 2 основни теми“Разработване на Информационни системи ”, “Анализ, проектиране и реализиране на примерни

приложения ”) всяка, от които е структурирана в подтеми, проектиращи елементи от стандартите в ДОИ в система от понятия и взаимовръзките

им с методите за приложение на софтуерни технологии за реализиране на очакваните резултати. Софтуерните технологии са подбрани като са

взети предвид следните взаимосвързани фактори:

- Знанията, уменията и отношенията, изградени в предходните модули на профилираната подготовка по информатика



- Възможностите да се постави акцент върху логически връзки и моделиране с използване на утвърдени стандарти в софтуерните 

технологии, а писането на програмен код да се минимизира

- Наличните визуални помощни средства в съвременните интегрирани среди за обектно ориентирано програмиране на C#.NET и Java

- Възможността за постигане на ефективна и изпълнима от ученици програмна реализация на съвременни информационни проблеми, 

посредством широкото приложение на стандартни софтуерни библиотеки в кратка последователност от технологични стъпки

- Стандартното софтуерно и хардуерно осигуряване за профилирана подготовка в системата на средното образование– компютри, 

системен и приложен софтуер, мрежова и комуникационна инфраструктура

- Възможностите за достъпно представяне на тези технологии пред ученици с мултимедийни и други съвременни дидактически средства

- Съвременните тенденции в образователната политика и връзката им с изискванията на обществото

Очакваните резултати от приложението на учебната програма са всеки ученик да придобие основни компетентности за разработка на

информационни системи с бази от данни и овладяване на базисни знания за продължаване на обучението в областта на компютърните науки.

Постигането на тези резултати изисква въвличането на учениците в ролята им на активни участници в учебния процес с помощта на съвременни

средства за обучение и съвременни педагогически практики. Предложената структура от подтеми и хорариум, дейности и междупредметни

връзки позволяват периодично след всеки 2-4 учебни часа учениците да усвоят умения и добри практики за практическа реализация на цялостно

софтуерно решение на практически проблеми. В края на учебната програма са включени теми, които позволяват на учениците да проявят

творчество и самостоятелност при разработка на софтуерни проекти. Тези проекти имат за цел да илюстрират интердисциплинарния характер на

информатиката в съвременното динамично и глобално свързано общество.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Разработване на

Информационни системи

1.1 Конфигуриране на

работна среда за

• Прилага стандартни средства за стартиране на

сървър

на база от данни

• Сървър на база от данни,

Клиентско

приложение на БД,



програмиране на

приложения за СУБД

• Подбира доставчици на бази от данни

• Конфигурира източник на данни и създава връзка към

релационна база от данни с графични средства на

интегрирана среда за програмиране

• Описва основните роли на групите потребители на

СУБД

• Доставчик на база от данни,

• Текстово описание на

връзката(connection  string)

• Източник на данни

1.2 Транзакции на

операции с БД

• Обяснява характерни особености на изпълнение на

транзакции при паралелен достъп до данни в СУБД

• Създава примерна база от данни и таблици с

графични средства на интегрирана среда за

програмиране

• Изпълнява транзакции при въвеждане и редактиране

на данни в таблица с графични средства на

интегрирана среда за програмиране

• Архивира и възстановява база от данни, посредством

стандартен език за описване на транзакции

• Разбира необходимостта от защита и сигурност на

данните

• Паралелен достъп до данни

• Транзакция, обхват на транзакция, свойства

(ACID) на транзакция, записване на

промени от транзакция (COMMIT) и

възстановяване на промени от транзакция

(ROLLBACK)

1.3 Обектно ориентиран

модел на релационна БД

• Описва характерните особености и компонентите на

обектно ориентиран модел на база от данни

• Назовава предимства и недостатъци в приложението 

на обектно ориентиран модел на база от данни

• Генерира обектно ориентиран модел на зададена

база 

от данни с графични средства на

средствана

• обектно ориентиран модел на база от данни

• Моделиране на основен ключ

• Свойства на данни (get/set)

• Клас за представяне на категория (entity) от 

данни

• Клас за управление на категории (entity) от



интегрирана среда за програмиране

• Идентифицира характерни елементи в структурата

на генерираните класове от обектно ориентиран

модел,

данни

1.4 Моделиране на

графичен интерфейс за ИС

• Изготвя програмна реализация на

графичен

потребителски интерфейс с помощни

графични  средства.

• Моделира графични компоненти  (етикет,  текстово

поле, текстова област, списък, падащ списък, полета

за избор на опция, бутони) и разположението им в

графичен прозорец като прилага добри практики за

програмиране

• Програмира събития, породени от натискане на бутон,

избор на елемент от списък и на поле с опция

• Създава софтуерно приложение за обработка на

данни, въведени с графичен потребителски

интерфейс и извеждане на получените резултати

1.5 Графично приложение

на обектно

ориентиран  модел

на БД

• Генерира софтуерно приложение за извеждане на

записите на таблица от база от данни в таблица на

графичен прозорец като се използват графични

помощни средства

• Свързва графични компоненти (текстово поле,

текстова област, списък, падащ списък) към полета на

категория от данни като използва графични

помощни

• Графична компонента за таблично

извеждане

на данни (DataGridView / JTable)

• Свързване на графична компонента

към  категория от данни

• Синхронизиране на графични компоненти с 

данни от база от данни



средства

• Синхронизира избора на ред от графичната таблица

със стойностите на полетата, извеждани в други

графични компоненти с графични помощни средства

• Разработва програмна реализация на събитие за

запазване на редактираните стойности в полетата от

таблицата

1.6 Графичен интерфейс от

вида „едно-към-много”

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни, свързани с релация „едно-

към- много”, за моделиране на решение на примерни

информационни проблеми

• Генерира приложение с графичен интерфейс от вида

„едно-към-много” (Master-Detail/Parent-Child) на

свързани таблици с релация „едно-към-много”

посредством графични помощни средства и обяснява

генерирания изходен код

• Дискутира приложения, където е подходящо да се

използва графичен интерфейс от вида „едно-към-

много”

• Подбира подходящи компоненти на графичния

интерфейс

• Релация „едно-към-много” между

класове

(entity) на обектно ориентиран модел

• Насоченост на релация между класове

(entity) на обектно ориентиран модел

• Графичен интерфейс от вида „едно-към-

много ” (Master-Detail/ Parent-Child)

1.7 Въведение в

интегриран език за

• Интерпретира ключови думи на интегриран език за

дефиниране на заявки при създаване на структура от

• Интегриран език за дефиниране на заявки,

структура от данни на заявка



дефиниране на заявки данни, съдържаща записи в таблица на източник

на

данни

• Прилага филтриране и сортиране на елементите на

заявка посредством интегриран език за дефиниране

на заявки

• Коментира аналогиите на интегриран език за

дефиниране на заявки със стандартния език за

изпълнение на структурни заявки в релационна база

от данни

• Създава приложение на обектно ориентиран модел на

база от данни за извеждане записи от таблица с

филтриране и сортиране

• Параметър за тип на структура от данни на

заявка

• Дефиниране на заявка на интегриран език,

филтриране и сортиране

• Изпълнение на заявка на интегриран език с

програмни средства, обект от клас за

управление на категории от данни

1.8 Съхраняване

на

категория (entity) от данни

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни за моделиране на решение на

конкретен проблем

• Създава графичен интерфейс за въвеждане на

категория от данни като използва графични помощни

средства.

• Свързва графичните компоненти към съответните

полета на категория от данни като използва графични

помощни средства

• Използва класа за управление на категориите от

данни за съхраняване на въведена категория (entity)

от данни

• Съхраняване на категория (entity) от данни

• Метод за съхранение на категория данни



1.9 Редактиране на

категория (entity) от данни

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни за моделиране на решение на

конкретен проблем

• Създава графичен интерфейс за редактиране на

категория от данни като използва графични помощни

средства.

• Свързва графичните компоненти към съответните

полета на категория от данни като използва графични

помощни средства

• Използва класа за управление на категориите от

данни за съхраняване на редактирана категория

(entity) от данни

• Редактиране на категория (entity) от данни

• Метод за намиране на категория (entity) от

данни за редактиране, потвърждение за

редактиране

1.10 Изтриване на

категория (entity)

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни за моделиране на решение

на конкретен проблем

• Създава графичен интерфейс за

изтриване на  категория от данни като

използва графични помощни

средства.

• Свързва графичните компоненти към съответните

полета на категория от данни като използва графични

помощни средства

• Използва класа за управление на категориите от

данни за изтриване на избрана категория (entity) от

данни

• Изтриване на категория (entity) от данни

• Метод за намиране на категория (entity) от

данни за изтриване, потвърждение за

изтриване



1.11 Филтриране и

сортиране на данни от 

свързани категории 

(entities)

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни, свързани с релация „едно-към-

много”, за моделиране на решение на конкретен

проблем

• Създава графичен интерфейс към свързани категории

от данни като използва графични помощни средства

• Подбира и настройва свойствата на графичните

компоненти към съответните категории данни

• Прилага методи от класа за управление на категориите и

интегриран език за дефиниране на заявки за

филтриране и сортиране на данни от свързани

категории (entities) при програмиране на събитията в

графичния интерфейс

1.12 Обработка на данни

от свързани категории 

(entities)

• Генерира обектно ориентиран модел по таблици на

зададена база от данни, свързани с релация „едно-към-

много”, за моделиране на решение на примерни

информационни проблеми

• Създава графичен интерфейс към свързани категории 

от данни и резултати от обработка на данни като

използва графични помощни средства.

• Подбира и настройва свойствата на

графичните  компоненти към съответните

категории данни

• Прилага методи от класа за управление на категориите



и интегриран език за дефиниране на заявки за

обработка на данни (пресмятания) от свързани

категории (entities) при програмиране на събитията в

графичния интерфейс

2. Анализ, проектиране и

реализиране на 

примерни приложения

2.1 Анализ на

изискванията за 

информационна

система

• Описва етапите в жизнения цикъл на информационна

система

• Анализира съответствието на изискванията за

организация на информацията в зададен пример по

отношение на зададен модел на релационни бази от

данни и коригира допуснати пропуски в зададения

модел

• Анализира изискванията за реализация на

информационни процеси в конкретен пример

• Обобщава, документира и представя изискванията

• Жизнен цикъл на информационна система

2.2 Проектиране и

програмиране на 

информационна

система

• Работи в екип при моделиране на решение на част

от

анализирания проблем, създава обектно ориентиран

модел на база от данни, проектира графичен

потребителски интерфейс

• Интерпретира модел за решаване на примерно

зададен информационен проблем

• Архитектура на софтуерно приложение

• Добър стил на графичен интерфейс

на  информационна система



• Генерира програмен код за реализация на зададен

модел с помощта на стандартни

библиотеки и  графични помощни 

средства.

2.3 Тестване и представяне

на проект

• Описва работата от етапите на реализацията

на

софтуерен проект.

• Създава тестови примери с входни данни и

коментира получените резултати.

• Представя проект пред аудитория.

Тестване, автоматизирани средства за

тестване,

симулация на процес

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас - 52 часа през втория учебен срок

Допълнителни уточнения за конкретния модул:

• Програмата предвижда обучението да се извършва на базата на език за визуално програмиране – Microsoft C#.NET) или Java по избор на 

преподавателя.

• Препоръчват се следните среди за програмиране: актуални версии на Microsoft Visual Studio (професионална или

свободноразпространяема версия (за C#.NET), Netbeans или Eclipse (за Java)

• Препоръчва се обучението да се провежда предимно под формата на комбинирани уроци.

• Препоръчва се занятията да се провеждат в блок от два учебни часа и всеки ученик да разполага със собствено работно място за работа в 

съответната програмна среда.

• Препоръчва се описаните нови понятия да се разглеждат на концептуално ниво и да се използват при практическата работа.

• Часовете за преговор да включват предимно изпълнение на компютър на практически дейности по теми от учебната програма.

• Препоръчително е да се използват интегрираните среди NetBeans и Visual Studio .NET.



• За създаване на обектно ориентиран модел на бази от данни се препоръчва да се използва Java Persistence API (JPA) с Java Persistence

Query Language (JPQL), EclipseLink Query Language (EQL) или Entity Framework (EF) с Language INtegrated Query (LINQ) посредством 

съответните помощни графични средства в интегрираните среди за програмиране.

• Да се идентифицират и прилагат добри практики на програмиране

• Препоръчва се по възможност на учениците да се предостави свободен достъп до компютърните зали извън редовните часове за 

упражнения и работа по проекти.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 30 часа до 50%

За преговор до 15 часа

Практически дейности до 18 часа

до 50%За контрол и оценка (За входно и изходно ниво, междинно

контролно)

до 6 часа

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Текущи оценки от домашни работи 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценка на изходно ниво 30%

Оценки от контролни работи 20%



ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Дейности Описание на дейност

Дейност 1. Конфигуриране на източник на данни и създаване на връзка към релационна база от данни с графични средства на

интегрирана среда за програмиране. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при избор на доставчик

на база от данни и параметрите, необходими за създаване на връзка към база от данни, както и при използване на помощни

средства за стартиране, разглеждане на структурата на базата от данни и спирането на базата от данни.

Дейност 2. Създаване на база от данни, таблица и въвеждане/редактиране на данни върху сървър от база от данни с помощни визуални

средства на интегрирана среда за програмиране. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при

дефиниране на свойствата на полета на таблица по предварително зададен модел на таблица като съобразяват типовете

данни и останалите свойства на полетата на таблицата с изискванията на съответната релационна база от данни, разграничават

операции COMMIT и ROLLBACK с транзакции съответно при потвърждаване и отказване на въвеждани данни.

Дейност 3. Архивиране и възстановяване на зададена база от данни, посредством скрипт на стандартен език (SQL) за структуриране на

заявки. Учениците демонстрират умения за използване на помощни средства на интегрирана среда програмиране при архивиране

и възстановяване на релационна база от данни върху сървър за база от данни.

Дейност 4. Генериране на обектно ориентиран модел на зададена база от данни с графични средства на средства на интегрирана среда за

програмиране. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности за структурата на обектно ориентиран модел

и начина за генерирането му със средствата на интегрирана среда за програмиране. В комбинация с други от тук споменатите

дейности тази дейност може да се използва за формулиране на проект.

Дейност 5. Генериране на софтуерно приложение за извеждане на записите на таблица от база от данни в таблица на графичен прозорец

като се използват визуални помощни средства. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности по

структурата на обектно ориентиран модел на бази от данни и приложението на визуални помощни средства за синхронизиране на

таблична компонента от графичния интерфейс със записите на таблица от примерно зададена база от



данни. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на проект

Дейност 6. Генериране на софтуерно приложение с графичен интерфейс от вида „едно-към-много” (Master-Detail/Parent-Child)

на

свързани таблици с релация „едно-към-много” посредством графични помощни средства в интегрирана среда за

програмиране. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности как се интерпретира релация „едно-към-

много ” в обектно ориентиран модел на така свързани таблици, предимствата на графичен интерфейс от вида „едно-към-

много”, както и реализацията на този вид интерфейс с помощните визуални средствата на интегрирана среда за

програмиране. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на

проект.

Дейност 7. Създаване на конзолно приложение на обектно ориентиран модел на бази от данни за извеждане записи от таблица

с

филтриране и сортиране. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при интерпретация на

зададени команди на интегриран език за дефиниране на заявки по аналогия с командите на стандартен език за структуриране

на заявки (SQL), както и при използване на средствата на обектно ориентиран език за изпълнение на тези команди

- примерно команди за извеждане записи от таблица с филтриране и сортиране. В комбинация с други от тук споменатите

дейности тази дейност може да се използва за формулиране на проект.

Дейност 8. Създаване на интерактивен графичен интерфейс за въвеждане на категория от данни като използва графични

помощни

средства на интегрирана среда. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при подбор на

графичните компоненти и помощните средства за синхронизацията им с базата от данни, а също и средствата на обектно

ориентиран език за съхранение на категория от данни в съответната й таблица на базата от данни. В комбинация с други от

тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на проект.

Дейност 9. Създаване на интерактивен графичен интерфейс за редактиране на категория от данни като използва графични

помощни

средства на интегрирана среда. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при подбор на

графичните компоненти и помощните средства за синхронизацията им с базата от данни, а също и средствата на обектно

ориентиран език за редактиране на категория от данни и последващото й съхранение в съответната й таблица на базата

от



данни. В комбинация с други от тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на проект.

Дейност 10. Създаване на интерактивен графичен интерфейс за изтриване на категория от данни като използва графични

помощни

средства на интегрирана среда. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности при подбор на

графичните компоненти и помощните средства за синхронизацията им с базата от данни, а също и средствата на обектно

ориентиран език за изтриване на категория от данни от съответната й таблица на базата от данни. В комбинация с други

от тук споменатите дейности, тази дейност може да се използва за формулиране на проект.

Дейност 11. Създаване на графичен интерфейс към свързани категории от обектно ориентиран модел на данни като използва

визуални

помощни средства. Учениците демонстрират познавателни и приложни компетентности да използват помощни средства на

интегрирана среда, за да генерират релация „едно-към-много ” в обектно ориентиран модел на база от данни при решение на

примерни информационни проблеми, както и да прилагат методи от класа за управление на категориите в обектно

ориентиран модел на базата от данни и интегриран език за дефиниране на заявки за извличане и обработка на информация

(филтриране, сортиране и изчисления) от свързани категории (entities) при програмиране на събитията в графичния

интерфейс.

Дейност 12. Създаване, документиране, тестване и представяне на проект по програмиране на информационни системи.

Учениците

демонстрират аналитични, познавателни и приложни компетентности при документиране на изискванията за изпълнение на

проекта и етапите в жизнения му цикъл, генериране на програмен код за реализация на зададен модел с помощта на

стандартни библиотеки и визуални помощни средства, тестване на полученото приложение, както и при структуриране и

докладване на извършената работа.



Приложение № 85 към т. 85

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 1. „ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по информационни технологии за профилирана подготовка в модул „Обработка и анализ на данни“ е насочено към овладяване

на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Знанията и уменията, получени в прогимназиален и първи гимназиален етап,

се усъвършенстват и допълват. Изграждат се нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. Програмата е

предназначена за обучение на ученици от XI клас с профилиращ предмет информационни технологии.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

• Приложение на електронни таблици за обработка на големи обеми от данни;

• Въведение в информационните системи;

• Проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи.

Акцентът от обучението в този модул е поставен върху изучаването на бази от данни и системи за тяхното управление.

В темата „Приложение на електронни таблици за обработка на големи обеми от данни” учениците се запознават и придобиват знания и

умения за използването на различни условни, логически, финансови и статистически функции, както и за създаване и работа с обобщаващи таблици

и диаграми.

В темата „Въведение в информационните системи“ учениците се запознават с основните етапи при разработването и използването на

информационни системи.



В темата „Проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи“ учениците се запознават с бази от данни, какви модели

на данни се използват за създаването им. Учениците придобиват знания и умения както за проектирането, създаването и използването на бази от

данни, така и за представянето и демонстрирането на информационни системи. Важна дейност в обучението е разработването на групов проект.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от

обучението

Нови понятия

Ученикът може да:

ТЕМА 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ ЗА ОБРАБОТКА НА ГОЛЕМИ ОБЕМИ ОТ ДАННИ

1.1. Електронни таблици (ЕТ) – основни

функционални характеристики

• проектира, създава и променя таблица с различна

структура;

• проектира и създава електронни таблици, като

прилага подходящи условия за валидност при

въвеждане на данните;

• съставя формули за изчисление и прилага вградени

функции;

• използва абсолютно, смесено и относително

адресиране на клетки във формули и функции;

• създава, оформя и редактира различни видове

диаграми;

• избира подходящи критерии за сортиране на

данни в таблица;

• извлича информация от електронни таблици по

различни критерии;



• подготвя и отпечатва таблица и избрани части от

нея.

1.2. Използване на логически функции

и условно

форматиране в 

електронни таблици

• обяснява синтаксиса и семантиката на условни

функции;

• прилага условни функции за решаване на

практически задачи;

• създава сложни изрази с помощта на логически

функции и вложени условни функции;

• описва синтаксиса и семантиката и използва

функцията за многовариантно определяне

стойността на клетка в ЕТ;

• аргументирано обяснява необходимостта от

използване на условно форматиране;

• прилага условно форматиране на клетки и област

от клетки в ЕТ;

• задава критерии и правила за условно форматиране;

• променя и добавя нови форматиращи

характеристики във вече зададено условно

форматиране;

• премахва условното форматиране.

условна функция (IF);

логически функции (AND, OR, NOT); 

функция за многовариантен избор 

(CHOOSE); условно форматиране;

1.3. Имена на области и приложения.

Свързване на данни от 

различни работни листове

• създава и изтрива именувана област или клетка от

работен лист;

• оценява в кои случаи е по-удачно да се използва

именуване на клетка;

именуване на област от работен

лист; LOOKUP, HLOOKUP, 

VLOOKUP;



именувана област;

• използва именувана област като аргумент

на  формула или вградена функция;

• изброява и обяснява аргументите на функциите 

LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP

• използва/прилага функции върху данни от

различни работни листове.

тримерен адрес.

1.4. Защита на данните в електронни

таблици

• задава защита на работна книга и работен лист;

• задава достъпа до клетки от защитен работен

лист (Loked, Unloked);

• скрива формули в клетки.

защита на работна книга (protection);

защита на работен лист;

достъп до клетки от защитен работен лист.

1.5. Обобщаващи таблици и диаграми

(Pivot Table, Pivot Chart)

• посочва основните елементи на конструкцията на

обобщаващите таблици и диаграми;

• създава обобщаваща таблица и диаграма;

• редактира конструкцията и избира шаблони за 

обобщаваща таблица;

• променя връзката между обобщаваща таблица и 

обобщаваща диаграма;

• филтрира данни в обобщаваща таблица и диаграма;

• сменя визуализацията на данните от обобщаваща 

таблица в обобщаваща диаграма и обратно.

настройки на таблица;

избор на място;

задаване на модел за представяне;

обобщаваща таблица (Pivot

Table); обобщаваща диаграма

(Pivot Chart).

1.6. Вградени функции за обработка на

финансови и статистически данни

• обяснява синтаксиса и семантиката на финансови

(PMT, APMT, PPMT) и статистически (COUNT,

финансови функции (PMT, APMT, PPMT);

статистически функции (COUNT, COUNTA);



COUNTA; COUNTIF, SUMIF) функции;

• прилага вградени функции за обработка

на  финансови и статистически данни.

условно сумиране (SUMIF);

условно броене (COUNTIF).

1.7. Сценарии (what if analysis) • създава, използва, редактира и изтрива сценарии. сценарии

1.8. Четене на данни от външни

източници (web, текстови

файлове, бази от данни, xml)

• зарежда данни в ЕТ, като прилага техники за четене

от текстов файл с данни;

• зарежда данни в ЕТ, като прилага техники за

четене на данни от web страница;

• зарежда данни в ЕТ, като прилага техники за

четене от текстов файл от XML.

текстов файл с данни;

XML формат.

1.9. Вградени функции за работа с

големи обеми от данни

• извършва основни операции за обработка на големи

обеми от данни;

• интерпретира резултатите от основните операции;

• обяснява синтаксиса и семантиката на функции за

обработка на свързани данни – DSUM, DCOUNT,

DAVERAGE;

• прилага функции за обработка на свързани данни

за решаване на практически задачи от

ежедневието.

таблица със свързани данни;

DSUM, DCOUNT, DAVERAGE;

1.10. Използване на големи обеми от

данни за решаване на сложни

и комплексни проблеми

• разпознава и посочва области, в които се използват

големи обеми от данни;

• описва предназначението на софтуерни пакети за

големи обеми от данни;

софтуер за обработка на статистически данни.



обработка на статистически данни;

• формулира проблеми, които могат да се решат с 

използване на големи обеми от данни.

ТЕМА 2. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

2.1. Основни етапи в разработването и

използването на 

информационните системи (ИС)

• дефинира основните функции на една ИС;

• изброява основните етапи в разработването на 

една ИС;

• описва основните дейности включени във всеки 

основен етап.

информационна система (ИС)

2.2. Основни понятия • дефинира какво представлява база от данни;

• изброява различни модели за описание на данните;

• познава основните елементи от релационния

модел за описание на данните – поле, запис,

таблица, връзка между таблици;

• дефинира основните функции на една система за

управление на бази от данни (СУБД).

данни; складове от данни;

модели на данните - релационен, йерархичен,

мрежов, обектно ориентиран;

запис; поле; таблица; връзка между таблици;

първичен ключ; външен ключ; база от данни

(БД), система за управление на бази от данни

(СУБД);

видове връзки – едно-към-едно, едно-към-

много, много-към-много.

2.3. Специализирани бази от данни (БД) • описва особеностите на различни

видове

специализирани БД - музикални, мултимедийни, 

цифрови библиотеки и др.;

• може да извършва основни операции с някои 

широко разпространени ИС,

включващи

цифрова библиотека



специализирани БД;

• може да описва възможностите на една избрана

ИС;

• може да избира подходяща ИС, включваща

специализирана БД, в зависимост от целите и

задачите.

2.4. Сигурност и защита на данните • изброява рисковете, свързани със сигурността и

защитата на данните;

• описва основни методи и средства за защита на

данните;

• описва основни методи за архивиране на данните;

• описва компоненти от основните нормативни

документи, свързани с етичното използване и

гарантирането на неприкосновеност на личните

данни.

защита на информацията; център

за

съхранение на данни

ТЕМА 3. ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ И НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

3.1. Анализ на изискванията • извлича изискванията към една ИС;

• определя основните роли (видове потребители);

• дефинира основните функции на ИС;

функционални изисквания; нефункционални

изисквания; спецификация; роли.

3.2. Проектиране на БД • създава абстрактен модел на основните обекти от

предметната област;

• определя състава на таблиците,

полетата и  записите;



• определя връзки и зависимости между полета от

данни;

• определя първичен и външен ключ.

3.3. Основни операции с БД • описва основните типове заявки към БД;

• търси определени данни в БД;

• задава, изтрива и променя стойностите

на  различни компоненти от БД;

• прехвърля информация между различни БД.

транзакция; селектиране;

синхронизиране;

процедурни заявки.

3.4. Въвеждане и извеждане на данни • създава форми за автоматизирано въвеждане на

данни в БД;

• създава форми (отчети) за

автоматизирано  извеждане на данни;

• създава форми за интерактивна промяна

на  различни компоненти в БД.

форма; отчет.

3.5. Внедряване на ИС • документира основни свойства на една ИС;

• тества и проверява доколко ИС отговаря на 

изискванията;

• идентифицира причините за възникнали

проблеми и организира процеса на решаването 

им;

• описва дейности за внедряване на ИС.

съпровождане; валидиране; тестване на ИС.

3.6. Финален проект • работи в екип за създаване на ИС;

• изпълнява различни роли в екип;

• изпълнява основните дейности във всеки етап от



създаване на ИС;

• проектира, създава и използва БД;

• представя и демонстрира създадената ИС.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас - 72 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Обучението се осъществява в компютърна зала, като на всеки ученик се осигурява самостоятелно работно място.

По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на който учениците, освен че получават нови знания, 

изпълняват и практически задачи.

Елементи на преговор се включват в началото на всяка тема, а елементи на обобщение на изучения материал са включени в края на темата. 

Времето за контрол и оценка може да не обхваща цял учебен час.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 27 часа до 38%

За упражнения до 27 часа до 38%

За преговор и обобщение до 4 часа до 3%

За работа по групов проект до 8 часа до 11%

За контрол и оценка (за входно и изходно ниво, текущо

оценяване с тест и практически задачи, 

оценяване представянето на груповия проект)

до 7 часа до 10%



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Проверката и оценката на знания и умения в обучението по информационни технологии модул „Обработка и анализ на данни“ трябва да бъдат

насочени към измерване постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати.

Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояването на специфичната за предмета терминология, практически умения за решаване на

задачи със средствата на софтуер за обработка на таблични данни и система за управление на бази от данни, умения за аргументиране при избора на

технологично средство, умения за комуникация и работа в екип.

При оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка:

• Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода на отговора. Подборът на тестовите задачи

трябва да се съобрази с формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от

учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в

рамките на 20-25 минути.

• Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час. Този тип задачи може да съдържа отделни

компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения: за работа с изучавания софтуер, умения за извличане на информация –

генериране на отчети, задаване на заявки, умения за създаване на модели, умения за проектиране на компоненти на информационна

система и др.

• Решаване на практически задачи, изпълнявани за домашна работа.

Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното съдържание.

• Разработен групов проект - при работа върху групов проект трябва да се отчитат ролята и приносът на всеки един член на екипа за

разработката на проекта. Оценяването включва:

▪ Пълнота по отношение изпълнението на поставената задача за реализация в проекта;

▪ Завършеност на разработения проект;

▪ Спазване на основни правила в дизайн на финалния продукт;

▪ Зачитане на авторското право;

▪ Оценяване на умения за представяне на информация пред публика;



▪ Оценяване уменията за работа по проект въз основа на разработените и представени материали и наблюдения на работата

на отделния ученик и екип като цяло по време на изпълнение на проекта.

• Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, домашни работи, проучвания по дадена тема,

тестове, разработен проект – индивидуален или групов. За оформянето на портфолиото учителят може да посочи кои от решаваните

практически задачи ще бъдат задължително включени в него и да представи критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото

като цяло. Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната програма

очаквани резултати. Портфолиото може да включва и допълнителни задачи.

Забележка: Индивидуалното портфолиото може да се използва за оценяване на отделен ученик, при условие че всеки ученик работи

самостоятелно на компютър или включва само компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания,

тестове.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Вид оценяване Тежест на

оценката

Минимален брой

оценки

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 10% 1 за годината

Текущи оценки от домашни работи 10% 2 за срок

Текущи оценки от практически задания в клас 10% 1 за срок

Оценки от работа по проект 40% 1 за годината

Оценка на изходно ниво 15% 1 за годината

Оценки от контролни работи 15% 1 за срок



ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Примерни дейности:

1. Статистическа обработка на данни от електронна таблица, съдържаща информация на годишните оценки на учениците от едно 

училище по различните учебните предмети, определяща:

▪ средния успех на всеки ученик;

▪ средния успех за всеки предмет от даден клас;

▪ средния успех по паралелки от даден клас;

▪ най-ниския и най-високия успех по учебен предмет;

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, математическата компетентност и

основни компетентности в природните науки и технологии и умения за учене.

2. Изготвяне и провеждане на анкета в зависимост от предметната област. Анкетираните могат да бъдат ученици или служители във

фирмена организация. Статистическа обработка на данните и графично изобразяване на получените резултати чрез подходящи

диаграми.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за учене.

3. Наблюдение и използване в реални условия на действаща информационна система в дадена предметна област.

Развиват се компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата компетентност и основни 

компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за учене.

4. Проучване и анализ на функционалността за създаване на информационна система за обслужване на училищната библиотека. 

Проектиране, реализация и експлоатация на информационна система за обслужване на училищна библиотека.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата 

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за учене.



5. Проучване и анализ на функционалността за създаване на информационна система за електронен дневник. Проектиране, реализация

и експлоатация на информационна система.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост, социална и гражданска

компетентност и умения за учене.

6. Извлича обработва данни от сайта на Министерството на образованието и науката.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост, социална и гражданска

компетентност и умения за учене.

7. Извлича и обработва данни от сайта на Националния статистически институт, Eurostat и БНБ.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, математическата

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост, социална и гражданска

компетентност и умения за учене.

8. Създаване на рекламен бюджет на ученическа фирма или на проект и избор на оптимална оферта за изпълнение.

Развиват се дигитална компетентност, математическата компетентност, инициативност и предприемчивост, социална и гражданска

компетентност и умения за учене.



Приложение № 86 към т. 86

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 2. „МУЛТИМЕДИЯ“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Мултимедия“ е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с използването на

информационните технологии като средство за изграждане на дигиталните компетентности на ученика, със знанията и уменията, придобити в

рамките на профила. Надграждат се знанията и уменията, получени в първи гимназиален етап.

Програмата е предназначена за обучение на ученици от XI клас, втори гимназиален етап, с профилиращ предмет информационни технологии.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

• Цифровизиране на аудио-визуална информация

• Обработка на растерни изображения

• Създаване и обработка на векторни изображения

• Цифрова обработка на звук

• Създаване на видеоклип

• Мултимедийни продукти

Акцентите в обучението в този модул са поставени върху:

▪ планирането, проектирането, изграждането и поддръжката на мултимедиен продукт

▪ защитата пред публика

▪ оценката на мултимедийни продукти, разработени с помощта на съвременни информационни и комуникационни технологии.



В темата „Цифровизиране на аудио-визуална информация“ учениците се запознават със средствата за цифровизация на информация и

стандартите за дигитализиране.

В темата „Обработка на растерни изображения“ учениците се запознават с изграждането на обработка на растерни изображения, различни

дизайнерски техники и филтри. Учениците работят както с целите изображения, така и само с части от тях.

В темата „Създаване и обработка на векторни изображения“ учениците се запознават със същността на векторната графика, основните

средства на графичните редактори и манипулациите с векторните изображения. Учениците се запознават и с възможностите за конвертиране на

векторни изображения в растерни и векторизирането на растерните.

В темата „Цифрова обработка на звук“ учениците се запознават с различните средства за запис и обработка на звук.

В темата „Създаване на видеоклип“ учениците се запознават с различните средства за запис и обработка на видео и как от статични

изображения може да се създаде видеоклип.

В темата „Мултимедийни продукти“ учениците се запознават с основните етапи при проектирането на мултимедийно приложение,

изграждане на функционалности съгласно изискванията на целевата група и създаване на потребителски интерфейс, удовлетворяващ

функционалностите. Учениците се запознават с цветовото и стилистичното съчетаване на отделните обекти съобразно целевата група и основните

моменти при формулиране на критерии за оценяване на мултимедийни продукти

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Ученикът може да:

Тема 1. Цифровизиране на аудио-

визуална информация

1.1. Цифрово заснемане • описва принципа на действие на цифровата камера (фотоапарат

и

видеокамера, камера)

• различава основните видове цифрови фотоапарати и видеокамери

цифрова камера

цифров фотоапарат 

цифрова

видеокамера



• изброява носители на информация, които  се  използват при

цифровата камера

• настройва характеристики на цифровата камера, които оказват 

влияние върху качеството на снимката

• описва аксесоарите, които се използват при снимането с

цифрова камера

• използва основни композиционни техники при правене на снимки

• заснема снимка с цифров фотоапарат на открито и закрито

• заснема кратък видеоклип на открито и закрито

• описва и използва спецификата на предметите при заснемане

• осъществява трансфер на снимки от цифрова камера към 

компютър (лаптоп, принтер и други устройства)

• описва основните стандарти и формати при работа с цифрово 

видеоизображение

• описва възможностите на цифровата видеокамера за запис на звук

• описва основните операторски планове при заснемане и

движения на камерата

• изброява основни файлови формати, с които работи цифровата 

видеокамера

1.2. Цифров звукозапис • описва основни характеристики на цифровия диктофон

• използва различни настройки за запис на звук в зависимост от 

обстановката (близък разговор, дискусия в помещение, интервю 

на открито и др.)

цифров диктофон



• изброява основни файлови формати, с които работи цифровият

диктофон

• описва основни видове микрофони за студиен 

запис и необходимото допълнително оборудване

за тях

• осъществява трансфер на запис от цифров диктофон към 

компютър (лаптоп и други устройства)

Тема 2. Обработка на растерни

изображения

2.1. Техники при обработка на

изображения

• кадрира изображения, като създава композиционно издържани

изображения

• променя размера на изображения

• използва различни техники за избор на част от 

изображенията (допълваща/изваждаща селекция, магическа 

пръчка, ласо, геометрични селекции)

• използва различни филтри за промяна на изображения

• коригира части от изображения с подходящи 

инструментални средства

• използва слоеве при обработка на изображения

• запазва обработено изображения в различни файлови формати

червени очи, клониране,

замъгляване,

ретуширане, сепия,

поляризация, слой,

контур, преоразмеряване

2.2. Колаж • създава колажи от няколко изображения

• създава текст в изображение

• прилага ефекти към част и цяло изображение

• използва преливки

колаж, ефект



2.3. Графична визия • изброява основните правила за създаване на едностранни

информационни материали (лого, банер, флаер, постер и др.)

• използва дизайнерски техники при изображения

• обяснява какво представлява цветовия кръг

• използва подходящи цветови комбинации при създаване на колаж

• запазва създаденото изображение в зависимост от неговото 

крайно предназначение

• комбинира по подходящ начин изображения за създаване 

на творчески продукт

златно сечение,

правило на третините, 

фокусни точки, цветови 

кръг, допълващи се 

цветове, сходни

цветове, разделно 

допълващи се цветове, 

сходно допълващи се 

цветове, хармонични

цветове

Тема 3. Създаване и обработка на

векторни изображения

3.1. Основни видове обекти във

векторната графика

• описва същността на векторната графика

• използва основни средства на графичен редактор за създаване 

на векторно изображение

• манипулира основни характеристики на векторен обект в 

специализиран редактор за векторна графика (контур, 

пълнеж, сянка, прозрачност)

• обработва текст в програма за векторни изображения

криви на Безие,

конвертиране, възлови 

точки, допирателни, 

текстури, шарки, текст 

по път, групиране, 

сечение, обединяване,

подредба

3.2. Импортиране и експортиране на

векторно изображение

• преобразува растерно изображение във векторно

• записва векторни изображения в различни растерни формати

векторизиране

Тема 4. Цифрова обработка на звук

4.1. Основни на цифровизацията на звука • описва различни носители на звукова информация

• изброява средства за запис на звук

звукова диаграма



• описва звуковата диаграма

• изброява основни хардуерни средства при работа със звук

• изброява основни файлови формати за съхранение на цифров звук

4.2. Обработка на цифров звук • използва основни възможности на програма за обработка на звук

• използва филтри за модулация на звука

• създава звукова картина от наслагването на различни звуци

филтри, ниво на шум

Тема 5. Създаване на видеоклип

5.1. Създаване на цифрови

видеопродукции

• изброява основни етапи при създаването на цифрови

видеопродукции

• изброява основни длъжности в екип на цифрова 

видеопродукция (продуцент, сценарист, режисьор, асистент 

режисьор, оператор, осветител, звукооператор, гримьор, 

художник, монтажист)

• описва формата и изискванията при създаване на сценарий

за видеопродукция

• описва структурата на режисьорския вариант на сценария

• изброява основни видове видеопродукции и особеностите при 

тяхната реализация (интервю, репортаж, фоторазказ, 

образователен видеоклип)

5.2. Цифров монтаж на видеоклип • описва основните възможности на програма за нелинеен монтаж на

видео

• наслагва графични изображения и текст към видеоизображения 

в програма за нелинеен монтаж на видео

• наслагва/подменя звук към видеоизображение в програма за

преходи, наслагване,

видеопътечк

а,  

аудиопътечк

а



нелинеен монтаж на видео

• прилага различни ефекти към видеоизображение в програма 

за нелинеен монтаж на видео

• експортира създадения проект в подходящ файлов формат

• изброява основни видеокодеци с техните характеристики

5.3. Разпространение на цифрово видео • създава DVD диск с меню със средствата на специализирана

програма

• публикува видеоклип в специализирани уеб портали за 

споделяне на видео

DVD меню

Тема 6. Мултимедийни продукти

6.1. Проектиране на функционалността

на мултимедиен продукт

• създава сценарий за мултимедиен продукт

• определя целевата група

• проектира функционалността на продукта съгласно 

изискванията на целевата група

• проектира интерактивност на приложението

мултимедиен продукт,

интерактивност

, 

функционалнос

т,  

използваемост

6.2. Проектиране на графичното

представяне на 

мултимедийния продукт

• проектира потребителския интерфейс

• съчетава цветово и стилистично отделните обекти

съобразно целевата група

• формулира критерии за оценяване на мултимедиен продукт

• спазва авторските права при използване на чужди 

изображения, аудио и видео

• спазва етичните норми при създаване на мултимедийни продукти

6.3. Разработване на проект за • участва в дискусии за избор на подходящи технологии за



реализация на мултимедиен продукт реализация на конкретна тема и разпределението на ролите в екипа

• развива умения за работа в екип

6.4. Работа по проекта - етапи на работа • създава план за работа

• подбира материали

• създава прототип на проекта като част от екипа

• създава документация за мултимедийния проект

6.5. Пакетиране на мултимедиен продукт • изброява видове форми на мултимедиен продукт – мултимедиен

диск, DVD, виртуални дискове, online библиотеки

• конвертира файлови формати, използвани в 

мултимедийните продукти;

6.6. Представяне на мултимедиен

продукт

• използва технически средства за представяне на мултимедийни

продукти

• представя пред публика

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас - 72 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

• Учениците ще работят с фотоапарати, видеокамери и цифров диктофон от любителски и/или полупрофесионален клас, като е 

препоръчително в училищата да имат в наличност поне един комплект от по-висок клас. При невъзможност да се осигури такъв е желателно 

да се направи посещение в студио, където може да се демонстрира работа на устройства от полупрофесионален или професионален клас.

• Обучението се осъществява в компютърна зала, като на едно работно място работи само един ученик, и фото/видео студио, при наличие на 

такова в училище.

• По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок.

• Елементи на преговор се включват в началото на всяка тема, а елементи на обобщение на изучения материал са включени в края на темата.



• Времето за контрол и оценка може да не обхваща цял учебен час.

• С оглед уплътняване на учебното време се препоръчва всяка една от темите да бъде с продължителност от 2 до 4 учебни часа, групирани в 

блок от минимум 2 часа.

• При работа по отделните теми се препоръчва използването на софтуерни продукти със свободни права за ползване, за да могат учениците

да си ги инсталират и ползват на собствените компютри у дома.

• Проектът по модула се разработва от колективи по 3-4 ученици, като е съгласуван поетапно с отделните теми. Проектът може да бъде 

разделен на части, съответстващи на учебното съдържание по теми.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 20 часа до 28%

За упражнения до 20 часа до 28%

За преговор до 5 часа до 7%

Практически дейности до 20 часа до 28%

За контрол и оценка (за входно и изходно ниво, текущ контрол) до 7 часа до 9%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 5%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 15%

Оценки от работа по проект 40%

Оценка на изходно ниво 15%

Оценки от контролни работи 15%



Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояването на специфичната за предмета терминология; практически умения, свързани с

проектирането и разработката на мултимедийни приложения, умения за аргументиране при избора на технологично средство, умения за

комуникация и работа в екип.

При оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка:

• Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода на отговора, проведени в рамките на 20-

25 минути.

• Решаване на практически задания, решението на които се реализира на компютър в час и за домашна работа.

• Разработен групов проект - при работа върху групов проект трябва да се отчитат ролята и приносът на всеки един член на екипа за 

разработката на проекта. Оценяването включва:

▪ Пълнота по отношение изпълнението на поставената задача за реализация в проекта;

▪ Завършеност на разработения проект;

▪ Спазване на основни правила в дизайн на финалния продукт;

▪ Зачитане на авторското право;

▪ Оценяване на умения за представяне на информация пред публика;

▪ Оценяване уменията за работа по проект въз основа на разработените и представени материали и наблюдения на работата на отделния 

ученик и екип като цяло по време на изпълнение на проекта.

• Портфолио, което съдържа разработените от ученика материали по време на часовете и за домашно.

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

1. Създаване на фотогалерия със собствени снимки и графични изображения

Развиват се културна осъзнатост и умение за осъзнатост чрез творчество



2. Създаване на сценарий, заснемане и редактиране на кратък видеоклип

Развиват се дигитална компетентност, компетентност за инициативност и предприемчивост и компетентност в областта на 

българския език и културна осъзнатост и умение за осъзнатост чрез творчество

3. Създаване на интерактивно портфолио с материали, създадени по отделните теми на модула

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език и основни компетентности в природните науки 

и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за учене.

4. Проектира мултимедийно приложение съобразно потенциалните потребители. Изгражда подходяща функционалност и графичен дизайн

на приложението.

Развива компетенции за културна осъзнатост и умение за осъзнатост чрез творчество, компетентности в областта на българския 

език, математическата компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и 

предприемчивост и умения за учене.



Приложение № 87 към т. 87

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 3 „УЕБ ДИЗАЙН“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Уеб дизайн“ е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с използването на ИКТ като

средство за изграждане на дигиталните компетентности на ученика, със знанията и уменията, придобити в рамките на профила. Надграждат се

знанията и уменията, получени в първи гимназиален етап, както и тези от модулите по профилирана подготовка от XI клас.

Програмата е предназначена за обучение на ученици от XII клас, втори гимназиален етап, с профилиращ предмет информационни технологии.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

• Планиране на уеб сайт;

• Проектиране и графичен дизайн на уеб сайт;

• Изграждане, тестване и публикуване на уеб сайт;

• Системи за управление на уеб съдържание;

• Сигурност в уеб.

Акцентът в обучението в този модул е поставен върху планирането, проектирането, графичния дизайн и изграждането на уеб сайтове чрез

използването на съвременни уеб технологии и стандарти. Специално внимание е отделено и на работата със системи за управление на съдържание

като средство за създаване на динамични и лесни за поддръжка уеб сайтове.



В тема “Планиране на уеб сайт” учениците се запознават с основните етапи в планирането на уеб сайт, свързани с определяне на

потребителските нужди, темата, целите и приоритетите на сайта, определяне и проучване на потенциалната аудитория на сайта, избор и

регистрация на име на сайта.

В тема “Проектиране и графичен дизайн на уеб сайт” учениците се запознават с изграждането на цялостната структура на сайт, създаване на

диаграма, показваща зависимостите между отделните страници, проектирането на структурата на отделните страници в сайта според съвременните

стандарти, както и със създаването на графичен модел на уеб страница чрез използване на подходящ софтуер.

В тема „Изграждане, тестване и публикуване на уеб сайт” учениците се запознават с основните уеб технологии и езици за изграждане на

структурата и визуалното оформяне на уеб страница. Разглеждат се възможностите за тестване и валидиране на кода, публикуването на уеб сайт и

популяризирането на съдържанието в уеб пространството; разглеждат се и методики за оценка на уеб сайтове.

В тема “Системи за управление на уеб съдържание” учениците се запознават с процеса на създаване на уеб сайт чрез използване на система

за управление на уеб съдържание. Разглеждат се инсталирането, конфигурирането и работата с готови системи за управление на съдържанието –

генериране и управление на публикации, страници, модули, редакция на менюта, прилагане на шаблони и редактиране на дизайна и др. чрез

администраторски панел към системата.

В тема “Сигурност в уеб” учениците се запознават с общите проблеми на сигурността в уеб и необходимите дейности, свързани с повишаване

на сигурността на сайт, създаден чрез система за управление на уеб съдържание.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от

обучението

Нови понятия

Ученикът може да:

Тема 1. Планиране на уеб сайт

1.1. Основните етапи в планирането на уеб сайт. • описва основните етапи и дейности в

планирането

на уеб сайт;

• определя темата, целите и целевата група на сайта;



• определя изискванията, на които  да  отговоря

сайтът;

• разчита задание за изграждане на уеб сайт.

1.2. Избор на име и регистриране на уеб сайт. • разбира системата за имена на домейни в интернет;

• избира подходящо име на сайт и да го регистрира.

стандартизиран адрес на ресурс

(Uniform resource locator, URL); 

система за имена на домейни 

Domain Name System (DNS);

IP 

адрес;  

домей

н; 

хости

нг.

Тема 2. Проектиране и графичен дизайн на уеб сайт

2.1. Основни етапи при в проектирането на уеб

сайт.

• описва основните етапи в проектирането на уеб

сайт;

• създава диаграма, показваща зависимостите между

отделните страници;

• използва подходящ софтуер за изграждане на

структурата на уеб сайт;

• проектира подходяща навигационна структура на

сайт и структура на системата от файлове и

директории с цел оптимизиране на уеб сайта за

търсещи машини;

• аргументира избраната структура на уеб сайт;

• осъзнава необходимостта от създаването на



качествено съдържание за уеб сайт;

2.2. Проектиране на уеб страница. • описва основните етапи в проектирането на уеб

страница;

• прилага основните стандарти, свързани със

структурата, графичния дизайн и графичния

интерфейс на уеб страница;

• изброява специфични изисквания при

проектирането на начална страница на уеб сайт;

• създава схематичен дизайн на уеб страница чрез

използване на подходящ софтуер;

• посочва специфични изисквания при изграждането

на сайтове за хора с увреждания.

схематичен дизайн (wireframe);

графичен

интерфейс;  

достъпност.

2.3. Създаване на графичен модел на уеб страница. • обяснява ролята и значението на цветовете в уеб

дизайна;

• използва софтуер за създаване и избор на

цветови схеми;

• обяснява значението на шрифтовете в уеб дизайна;

• създава графичен модел на уеб страница чрез 

използване на подходящ софтуер.

графичен модел (mockup);

цветова схема.

Тема 3. Изграждане, тестване и публикуване на уеб

сайт

3.1. Уеб дизайн стандарти и основни технологии в

уеб.

• обяснява уеб дизайн стандартите и

тяхното

предназначение;

• посочва основните уеб технологии в интернет.

хипертекст;

уеб

сървър;  

HTTP;



архитектура клиент-сървър;

уеб стандарт.

3.2. Специализирани софтуерни средства за

създаване на уеб сайтове.

• използва редактори и средства за разработка на

уеб

сайт;

• използва готови шаблонни форми;

• обяснява и спазва различните типове права и 

лицензи по отношение на използваните шаблони.

3.3. Основи на HTML. • използва актуална версия на езика

HTML за

изграждане на структурата на уеб страница;

• вгражда мултимедийни блокове в уеб страница –

анимация, видео и аудио;

• аргументира необходимостта от оптимизирането

на изображения и мултимедия за уеб.

HyperText Markup Language

(HTML).

3.4. Визуално оформяне на уеб сайт с използване на

CSS.

• използва актуална версия на езика Cascading

Style

Sheets (CSS) за визуално оформяне на уеб страница;

• отделя информацията в уеб сайт от начина за 

нейното визуално представяне;

• добавя и използва шрифтове чрез средствата на CSS;

• използва уеб услуги за шрифтове.

Cascading Style Sheets (CSS).

3.5. Изграждане на уеб страница и уеб сайт на

базата на графичен модел.

• изгражда уеб страница на базата на графичен модел.

3.6. Тестване и валидиране на кода на уеб страница. • обяснява необходимостта от тестване на уеб сайт

преди и след неговото публикуване;

валидиране;

тагов

атрибут; 

емулатор.



• използва инструменти за валидиране на

уеб

страници;

• използва емулатори за тестване на уеб сайт за 

работа с различни браузъри;

• използва инструменти за тестване на

достъпността на уеб сайт.

3.7. Публикуване на уеб сайт. • публикува уеб сайт;

• обяснява и спазва правните и етичните норми

при публикуване на информация в интернет.

3.8. Оценка и оптимизация на уеб сайт. • обяснява необходимостта от оценка и

последваща

оптимизация на уеб сайт;

• използва инструменти за анализ на посещаемостта

на уеб сайт;

• посочва и използва инструменти за популяризиране

на уеб сайт;

• изброява методики и техните специфики за

оценяване на уеб сайт;

• оценява уеб сайт на базата на зададени

спецификации чрез използване на специализирани

инструменти.

Search Engine Optimization

(оптимизация за

търсещи машини);

рангово 

подреждане  

(ранжиране);

Really Simple Syndication (RSS).

3.9. Представяне и защита на проекта пред публика. • описва принципите на управлението на проекти  с

цел проектиране, разработване и поддръжка на 

комплексни уеб сайтове;

• представя пред публика разработен уеб сайт

и/или



уеб приложение;

• описва инструменти и стъпки за оценка на уеб сайт;

• оценява уеб сайт.

Тема 4. Системи за управление на уеб съдържание

4.1. Същност, предназначение и архитектура на

система за управление на уеб съдържание.

• обяснява предназначението, предимствата и

недостатъците на различни системи за 

управление на уеб съдържание;

• описва трислойната архитектура на система

за управление на уеб съдържание.

Система за управление на

съдържанието

(Content Management

System, CMS);

клиентски слой (front-end); 

бизнес слой - бизнес

логика (business tier);

слой за данни (back-end).

4.2. Създаване на уеб сайт чрез използване на

система за управление на уеб съдържание.

• инсталира система за управление на уеб

съдържание;

• създава и управлява публикации и страници;

• инсталира инструменти и управлява чрез

тях  съдържанието на уеб сайт;

• добавя и управлява тематични шаблони и

модули към тях.

Тема 5. Сигурност в уеб

5.1. Общи проблеми със сигурността в уеб. • описва различни видове атаки, насочени срещу

нормалното функциониране на сайта и начини за 

тяхното идентифициране;

• обяснява рисковете, които могат да причинят уеб

бисквитки;

уеб маяци;

публичен ключ за 

сигурност (CAPTCHA);



сайтове, които използват графиките на уеб

страниците като уеб маяци;

• описва методите за сигурност на информацията в

уеб приложения и компрометиране

поверителността на данните на потребителите чрез

"бисквитки";

• описва начините за увеличаване на надеждността

на сайта чрез сертификати за сигурност;

• прилага използването на публичния ключ за

сигурност за повишаване на сигурността;

• прилага различни средства за повишаване

сигурността на уеб сайт.

сертификат за сигурност;

допълнителна

функционалност (Plug-in) за

защита.

5.2. Повишаване на сигурността на сайт,

създаден чрез система за управление на 

уеб съдържание.

• обяснява основните рискове за ползване на CMS;

• посочва основни начини на защита на CMS;

5.3. Създаване на резервно копие на сайт. • обяснява важността на редовното създаване на

копие на сайт;

• използва инструментите за създаване на 

резервно копие на сайт в система за управление 

на уеб съдържание.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас - 62 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Обучението се осъществява в компютърна зала, като на всеки ученик се осигурява самостоятелно работно място.



По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на който учениците получават нови знания и

изпълняват практически задачи.

Елементи на преговор се включват в началото на всяка тема, а елементи на обобщение на изучения материал - в края на темата.

Времето за контрол и оценка може да не обхваща цял учебен час.

Проектът по модула се разработва от екипи от 3 - 4 ученици в рамките на учебната година, поетапно с отделните теми. Проектът може да бъде

разделен и на две части, съответстващи на учебното съдържание по теми 1, 2 и 3 (за проектиране и реализация на уеб сайт със

статично съдържание) и теми 4 и 5 (за уеб сайт с динамично съдържание).

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 24 часа до 33%

За упражнения до 28 часа до 38%

За преговор и обобщение до 4 часа до 5%

За работа по групов проект до 8 часа до 12%

За контрол и оценка (за входно и изходно ниво, текущо

оценяване с тест и практически задачи, 

оценяване представянето на груповия проект)

до 8 часа до 12%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояване на специфичната за предмета терминология; практически умения, свързани с

проектирането и разработката на уеб сайтове със статично и динамично съдържание, умения за аргументиране при избора на технологично

средство, умения за комуникация и работа в екип.

Проверката и оценката на знанията и уменията в обучението по информационни технологии модул „Уеб дизайн“ трябва да бъдат насочени към

измерване на достигането на заложените в учебната програма очаквани резултати.



Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояване на специфичната за предмета терминология, практически умения за решаване на

задачи със средствата на софтуер за обработка на таблични данни и система за управление на бази от данни, умения за аргументиране при избора на

технологично средство, умения за комуникация и работа в екип.

При оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка:

• Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с кратък свободен отговор. Подборът на тестовите задачи трябва да се

съобрази с формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете могат да се използват за установяване на входно и изходно

равнище или контролно, проведено в рамките на 20-25 минути.

• Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час. Този тип задачи може да съдържа отделни

компоненти, които измерват усвояването на конкретни умения: за работа с изучавания софтуер, умения за извличане на информация –

генериране на отчети, задаване на заявки, умения за създаване на модели, умения за проектиране на компоненти на информационна

система и др.

• Проучвания по зададена тема, изпълнявани за домашна работа.

• Разработен групов проект - при работа върху групов проект трябва да се отчитат ролята и приносът на всеки един член на екипа за

разработката на проекта. Оценяването включва:

▪ Пълнота по отношение на изпълнението на поставената задача за реализация в проекта

▪ Завършеност на разработения проект

▪ Спазване на основни правила в дизайна на финалния продукт

▪ Зачитане на авторското право

▪ Оценяване на уменията за представяне на информация пред публика

▪ Оценяване уменията за работа по проект въз основа на разработените и представени материали и наблюдения на работата 

на отделния ученик и екип като цяло по време на изпълнение на проекта

• Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, домашни работи, проучвания по дадена тема,

тестове, разработен проект – индивидуален или групов. За оформянето на портфолиото учителят може да посочи кои от решаваните

практически задачи ще бъдат задължително включени в него и да представи критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото
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като цяло. Задачите, включени като задължителни компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната

програма очаквани резултати.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Вид оценяване Тежест на

оценката

Текущи оценки от домашни работи и портфолио 15%

Текущи оценки от решаване на практически задачи в клас 15%

Оценки от работа по проект 25%

Оценка от тест (входно, изходно ниво и текущ контрол) 15%

Оценки от контролни работи (практическа задача и тест) 30%

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 10%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 15%

Оценки от работа по проект 35%

Оценка на изходно ниво 15%

Оценки от контролни и работи 15%

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ



Дейности в преподаването по информационни технологии, които показват връзката с други учебни предмети

Български език и литература:

• Работа с текст при конструиране съдържателната част на уеб сайт и изготвяне на документация към проекта, като се спазват

правилата на съвременния български книжовен език. По този начин се развиват следните ключови компетентности: дигитална

компетентност, компетентности в областта на българския език, умения за учене, социални и граждански компетентности,

културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество.

Чужд език:

• Работа по текстове, свързани с теми от програмата по ИТ в XII клас. По този начин учениците ще осъзнаят необходимостта от

придобиването на компетентности, свързани с умения за общуване на чужди езици.

Философия:

• Изграждане на съдържателна част на уеб сайт и защита на проект пред публика. Дейността е свързана с придобиването на

социални и граждански компетентности.

Изобразително изкуство:

•Проектиране и графично изграждане на уеб страница. Това е свързано с придобиването на културна компетентност и умения за 

изразяване чрез творчество - художествена култура, вариативност, критичност към собствената изобразителна дейност.

Етика и право:

•Спазване на правила и лицензионни споразумения за използване и публикуване на чужди материали. Това е свързано с

придобиването на социални и граждански компетентности като спазване на етични норми при представяне на информация пред

публика и участие в дискусии.

География и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия:

•Изграждане на съдържателна част на уеб сайт. Дейностите са свързани с придобиването на компетентности като умения за учене и

умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот, основни компетентности в областта на

природните науки и на технологиите.

Музика:



•Интеграция на мултимедийни ресурси в уеб сайт. Дейността е свързана с придобиването на културна компетентност и умения за

изразяване чрез творчество - утвърждаване на собствени критерии и отношения между музиката като мултимедиен ресурс и уеб

сайтовете.

Дейности в преподаването по информационни технологии, които показват връзката с развиването на ключови компетентности

Дейности, свързани с развитието на умения за учене:

• Поставят се за изпълнение учебни задачи, при които се изисква самостоятелно разучаване на елементи от информационни

технологии с помощта на учебни помагала, самоучители и помощни системи.

Дейности, свързани с развитие на умения за общуване на чужди езици:

• При въвеждане на новите понятия наред с българските наименования се посочват термини и на чужд език. При самостоятелно

разучаване на елементи от информационни технологии с помощта на учебни помагала, самоучители и помощни системи се

използват чуждоезични източници. По този начин се демонстрира връзката между предмета ИТ и изучаването на английски език.

Дейности, свързани с развитие на дигиталната компетентност, инициативност и предприемчивост, основни компетентности в областта

на природните науки и технологиите, умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот,

социални и граждански компетентности:

• Уроците, свързани с проектирането и изграждането на потребителски интерфейси, основни рискове и заплахи, във връзка със

защита на информацията и др. биха могли да бъдат провеждани като конферентни връзки и уебинари с представители на ИТ

бизнеса. Целта е повишаване на интереса на обучаемите към изучаваното учебно съдържание и спомагане професионалното им

ориентиране.



Приложение № 88 към т. 88

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 4 „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул „Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии (ИКТ)“ е насочено към надграждането на 

дигиталните компетентности на ученика, получени в първи гимназиален етап, както и тези от модулите по профилирана подготовка от XI клас.

Програмата е предназначена за обучение на ученици от XII клас, втори гимназиален етап, с профилиращ предмет информационни технологии. 

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

• Управление на проекти;

• Управление на компютърни системи и приложен софтуер.

Акцентът в обучението в този модул е поставен върху интеграцията и използването на натрупаните знания по информационни технологии и

системи през целия курс на обучение и приложението им при решаването на разнообразни проблеми с използване на информационните и

комуникационните технологии. Обучението се реализира чрез работа на учениците по проект, който се изпълнява в рамките на цялата учебна

година.

В темата „Управление на проекти“ учениците надграждат знанията и уменията си за работа по проекти и екипна работа, като се запознават със 

специфичните етапи и задачи при управлението на софтуерен проект, принципите на проектната и екипната работа при този род проекти, 

използването на специализирани средства, подпомагащи управлението на проекти.

В темата „Управление на компютърни системи и приложен софтуер“ учениците се запознават и усвояват специфични умения при работа с 

приложните програми – конфигуриране и настройка на приложение, проучване и описание на функционалността на непознат приложен софтуер,



подготовка на задание за избор на компютърна система и софтуер съобразно изискванията и дейността на дадена организация, осигуряване

на сигурността и защитата на данните чрез организационни мерки и софтуерни средства.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Ученикът може да:

ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

1.1. Дефиниране и основни етапи в

един софтуерен проект

• описва същността на един софтуерен проект и основните

характеристики и параметри, свързани с неговото изпълнение;

• описва основните роли при изпълнение на софтуерен проект и 

нужните компетентности за всяка от ролите;

• описва основните етапи при изпълнение на проект;

• дефинира коректно целите, обхвата и необходимите ресурси

по проекта;

• посочва основни рискове по проекта;

• определя отделните фази на проекта, задачите във всяка фаза

и ключовите събития и/или индикатори от работата по проекта.

ресурс; риск; фаза;  задача;  дейност;

ключово събитие (ключов индикатор); 

начален план; актуализиран

план;  

контрол на проект;

мониторинг;  

мениджър на проект; изпълнител

в  

проект; план на проект; график

на  проект; списък със

задачи;работен  пакет; 

междинна разработка.

1.2. Екипна и групова работа • описва правилата за работа в група и екип;

• разграничава етапите при формиране и работа на екип за 

решаването на проблем;

• описва техники за генериране на идеи от членовете на екипа;

• разграничава основни характеристики и методи за ефективна 

комуникация и междуличностни умения в екип;

решаване на проблем; етапи при

решаване на проблем; ресурси;

веществени и невеществени ресурси;

преформулиране на проблем в

термините на ИТ; генериране на

алтернативи; ефективност;

ефикасност;



• комуникира ефективно в екип. цена-ефективност проект;

проектно

задание.

1.3. Софтуерни средства,

подпомагащи управлението 

на проекти

• описва предназначението, областите на

приложение и

възможностите на специализирани средства,

подпомагащи  управлението на проекти;

• описва основните изисквания към хардуера при работа

с конкретен програмен продукт;

• описва структурата на работния екран и превключва между 

отделните области;

• посочва различните типове режими на работа в продукта;

• описва и използва основните команди и

функции на  използвания програмен продукт;

• търси и получава помощна информация;

• разграничава основните файлови формати, с които се работи

в използвания продукт, и разбира тяхното предназначение;

• планира дейности по проект със специализиран продукт;

• описва предназначението на основните видове документация,

която трябва да се изготви за целите на проследяването и

отчитането на проект;

• разработва проектния списък на задачите (с техните

параметри), диаграма на Гант за проекта.

1.4. Проект • работи в екип при решаване на проблем със средствата на ИКТ;

• изпълнява различни роли в екип;



• изпълнява основните дейности във всеки етап от решаването на

проблем със средствата на ИТ;

• представя и демонстрира проекта при завършването му.

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР

2.1. Подбор на компютърни

конфигурации

• определя параметрите, характеристиките и разновидностите на

типови потребителски компютърни конфигурации за

лични,  бизнес/офис и професионални цели в областта 

на ИТ;

• подготвя задание за избор на компютърна система съобразно 

поставени изисквания.

2.2. Приложни програми • инсталира приложни програми;

• проучва функционални възможности на непознат

приложен  софтуер и описва негови основни функционални

характеристики;

• сравнява характеристиките на приложни програми с едно и

също предназначение;

• обяснява ползите от специфичното конфигуриране на

приложни програми в съответствие с нуждите на потребителя;

• обяснява необходимостта от поддръжка на приложни програми

в една организация;

• идентифицира дали дадена приложна програма отговаря на 

нуждите на една организация;

• описва примерни ситуации, при които една организация трябва

да се обърне към външна фирма за решаване на ИКТ проблем.

2.3. Управление на компютърни • описва и използва основните средства за промяна на режимите на режими на работа; конфигуриращи



системи работа на компютърните системи;

• реагира адекватно на съобщения на операционната система;

• настройва, контролира и управлява работата на компютърни

системи (самостоятелни и в мрежа) и техни параметри съобразно

правата, нуждите и изискванията на различни категории

потребители;

• използва правилата и средствата за въвеждане и модифициране на

режимите на работната среда;

• подготвя указания за контрол и управление на компютърни

системи от други потребители;

• използва средства за защита на информацията;

• използва средства за архивиране и съхраняване на информация.

файлове; команди за конфигуриране;

настройки в операционната среда; 

модифициране на режим; 

включване/изключване на

хардуер.

2.4. Интелектуална собственост и

правни аспекти

• разграничава права за ползване, патенти, запазени

марки,

търговски тайни;

• описва различни форми на плагиатство;

• разграничава различните форми на софтуерно пиратство и

ролята на организациите за защита на авторските права;

• описва характерни особености на законите за защита на

авторските права в България и в Европейския съюз;

• описва какви политики трябва да се зададат за защита на

една софтуерна система;

• описва правните аспекти при компрометиране на една

софтуерна система.

компрометирана система

(compromised system), плагиатство.



Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас - 62 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Обучението се осъществява в компютърна зала, в която е осигурено работно място за всеки ученик.

Проектът по модула се разработва от екипи от по 3 – 5 ученици по тема, определена в началото на обучението по модула.

По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок. Елементи на преговор се включват в началото на всяка тема, 

а елементи на обобщение - в края на темата.

Времето за контрол и оценка може да не обхваща цял учебен час.

При разработване на проекти учениците могат да използват готови шаблони.

На учениците се предоставя документацията на готови проекти, в които те трябва да разчетат и обяснят основни моменти, свързани с 

изучавания по дадена тема материал.

За нови знания до 20 часа до 32%

За преговор до 6 часа до 10%

Практически дейности/лабораторни упражнения, работа по проекти до 30 часа до 48%

За контрол и оценка (за входно и изходно ниво, контролна работа и

защита на проект)

до 6 часа до 10%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Спецификата и разнообразният характер на учебните дейности и очакваните резултати определят използването на различни методи и

средства за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците. Могат да бъдат използвани:

• Устно изпитване под формата на дискусия.

• Представяне на кратко проучване по дадена тема от учебното съдържание.



• Изпълняване на практически задачи в час – самостоятелно или в група. Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които

измерват усвояването на конкретни умения за: работа с изучавания софтуер, извличане на информация, проектиране, интерпретиране и

модифициране на готови модели, работа върху практически казуси др.

• Тестове, предоставени в хартиен и/или компютърен формат. Тестовете могат да съдържат въпроси и задачи както от затворен тип, така и

задачи със свободен отговор. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с формулираните в учебната програма очаквани резултати.

Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. При въпроси и задачи, свързани с

интерфейса на изучаван софтуерен продукт, се дава възможност на учениците да използват като помощно средство продукта. Могат да се

използват за установяване на входно и изходно равнище или текущо оценяване. В зависимост от целите на теста той може да не обхване

целия учебен час, а да се проведе в рамките на 20-25 минути.

• Изпълняване и защита на практически задачи, които са възлагани за домашна работа – индивидуални или групови, като при груповите

задачи е необходимо да бъдат изяснени и оценени ролята и приносът на всеки ученик поотделно.

• Разработване на групов проект, при който се отчитат ролята и приносът на всеки един член на екипа за разработката на проекта.

Оценяването включва:

▪ Пълнота по отношение на изпълнението на поставената задача за реализация в проекта

▪ Завършеност на разработения проект

▪ Спазване на основни правила в дизайна на финалния продукт

▪ Зачитане на авторското право

▪ Оценяване на уменията за представяне на информация пред публика

▪ Оценяване уменията за работа по проект въз основа на разработените и представени материали и наблюденията на работата

на отделния ученик и екип като цяло по време на изпълнение на проекта

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 10%

Текущи оценки от домашни работи 10%



Текущи оценки от практически задачи в клас 20%

Оценки от работа по проект 40%

Оценки от тестово изпитване (входно, изходно ниво или текущ контрол) 20%

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Примерни дейности:

1. Създаване на малка информационна система за обслужване на дейности, свързани с училищния живот.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, инициативност и предприемчивост и умения

за

учене.

2. Създаване на интерактивно портфолио.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език и основни компетентности в природните науки

и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за учене.

3. Създаване на online албуми.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици,

математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологии, инициативност и предприемчивост и умения за

учене.

4. Разработване на проект за електронен вестник или електронно списание.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на предметната област, свързана с профила, както

и

компетентности в областта на българския език, инициативност и предприемчивост, социална и гражданска компетентност и умения за учене.

5. Разучаване на непознат софтуер, съобразен с профила на ученика.

Развиват се дигитална компетентност, компетентности в областта на българския език, общуване на чужди езици, инициативност и 

предприемчивост, социална и гражданска компетентност и умения за учене.



УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 1. КЛЕТКАТА – ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма за модул „Клетката – елементарна биологична система“ е за профилирана подготовка във втори 

гимназиален етап и като съдържание надгражда знанията, уменията и отношенията, формирани в учебния предмет биология и 

здравно образование, първи гимназиален етап.

Учебната програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до клетката като основна структурна и функционална 

единица на живата материя, структурирано в три съдържателни центъра:

● химичен състав на клетката – атоми, молекули и надмолекулни комплекси;

● основни клетъчни процеси и структурите, които ги осигуряват;

● методи за изследване на клетката.

Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на 

познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са анализът, синтезът, приложението и оценката в 

личностен, социален и икономически план.

Целите на обучение са:

➢да се обогатят знанията за химичния състав, структурата и процесите в клетката, методите за нейното изследване и 

приложението на знанията за клетката за развитие на биологичните, икономическите и социалните науки и практики.

➢ да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с клетъчната организация на материята;

➢да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от ключовите 

компетентности в сферата на науката.

Учебната програма е насочена към формирането на:

➢ключови компетентности по природни науки (използване на знания за клетъчния строеж за обосноваване на връзки и

взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните

характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове);

➢умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в

екип, планиране на дейности и формулиране на решения);



➢умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично отношение и информираност, интерпретиране на конкретни

ситуации като последствия за природната среда, осъзнаване на значението на устойчивото развитие за бъдещето на

човечеството);

➢умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на

решения, свързани с личното и общественото здраве).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

Тема 1. Атоми,

молекули и 

надмолекулн

и  комплекси

1.1 Eлементен състав на

живата материя

Обосновава токсичното действие на тежки  метали и радиоактивни изотопи

върху организмите и изброява начини за тяхното проникване в човешкия 

организъм.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме по избрани критерии.

Аргументира значението на различни химични елементи за 

функционирането на живите системи и за здравето на човека.

Аргументира единството на материалния свят на атомно равнище и 

илюстрира с примери.

Проучва фактори, които водят до нарушаване на баланса на химичните 

елементи в клетката и дискутира последствия за здравето на човека.

• биогенни елементи

• макроелементи

• микроелементи

• ултрамикроелементи

1.2 Неорганични 

молекули и йони

Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) молекулата на 

водата, йони и взаимодействия между йони и молекули.

Описва и представя схематично видове слаби взаимодействия във водни 

разтвори в живите системи.

Обосновава взаимовръзката „структура-свойства” на водната молекула и 

илюстрира с примери.

Дискутира значението на различни йони за нормалното функциониране на 

клетката.

Аргументира единството на материалния свят на ниво неорганични

молекули и йони.

• слаби взаимодействия



Проучва фактори, които водят до нарушаване на йонния баланс, и 

дискутира последствия за здравето на човека.

1.3 Малки органични 

молекули

Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) функционални групи 

и малки органични молекули в клетката и взаимодействия между тях.

Описва и представя схематично видове взаимодействия между малки 

органични молекули и илюстрира с примери.

Групира и сравнява малки органични молекули въз основа на избрани 

признаци (свойство да се хидролизират, функционални групи).

Дискутира и аргументира биологичната роля на малки органични молекули за

функционирането на живите системи и за здравето на човека.

Дискутира проблеми, свързани с нарушаване на баланса на малки 

органични молекули в човешкия организъм, причинените заболявания и

тяхната превенция в личностен и социален аспект.

Проучва информация и представя резултати за значението на малки 

органични молекули (витамини, стероиди, монозахариди, нуклеотиди, 

аминокиселини, мастни киселини) за човешкото здраве.

• стероиди

• восъци

• каротиноиди

• макроергични съединения

• НАД

• ФАД

1.4 Макромолекули Изброява и представя (чрез текст, схема, символ, модел) макромолекули в 

клетката, равнища на организация, денатурация, ренатурация,

хибридизация, механизъм на действие и регулация на ензимната активност.

Групира и сравнява макромолекули въз основа на молекулна маса, брой и 

вид на мономерите, нативна конформация, реактивоспособност, 

стабилност.

Конструира твърдения за макромолекули („ако... то…”) въз основа на данни за 

взаимоотношението „структура – свойства – функции” и илюстрира с 

примери.

Аргументира биологичната роля на макромолекулите за функционирането на

живите системи и за здравето на човека.

Проучва фактори, които водят до нарушаване на структурата на 

макромолекули и илюстрира с примери.

Дискутира проблеми, свързани с последствия от нарушаване на първичната 

структура на апериодични хетерополимери в клетката и илюстрира с 

примери.

• хомобиополимери

• хетеробиополимери

•периодични 

хетерополимер

и

•апериодични 

хетерополимер

и

• нативна конформация

• денатурация

• ренатурация

1.5 Надмолекулни

комплекси

Представя (чрез текст, схема, символ, модел) и описва видове

надмолекулни комплекси на структурна и/или функционална основа. Групира 

и сравнява надмолекулни комплекси въз основа на съставящите ги 

макромолекули.

• белтъчни комплекси

• липопротеинови комплекси

• нуклеопротеинови



Обосновава взаимоотношението „структура – свойства – функции” на 

надмолекулно равнище и илюстрира с примери.

Описва и аргументира същността на процеса самосглобяване от гледна 

точка на икономичност на ресурси и енергия в клетката.

Аргументира биологичната роля на надмолекулните комплекси за 

функционирането на клетката.

Дискутира проблеми, свързани с вирусни заболявания и тяхната превенция

в личностен и социален аспект.

Оценява значението на профилактиката за предпазване от вирусни

инфекции и обосновава необходимостта от индивидуална и масова

имунизация.

комплекси

• самосглобяване

2. Клетката – структура

и функциониране

2.1. Вътреклетъчна

организация

Описва същността на основните постулати на клетъчната теория, 

клетъчното равнище на организация в йерархията на живите системи и 

илюстрира с примери.

Представя (чрез текст, схема, символ, модел) на структурна и/или 

функционална основа структури в клетката.

Групира и сравнява клетки и клетъчни структури на структурна и/или 

функционална основа.

Обосновава взаимоотношението „структура – свойства – функции” за 

клетъчни структури и илюстрира с примери.

Описва и аргументира ролята на клетъчни структури и връзките между тях за

функционирането на живата система.

Аргументира значението на клетъчната теория за развитието на 

биологичната наука.

Дискутира проблеми, свързани с нарушения на структурата и функцията на 

клетъчни структури и произтичащите от това заболявания.

Проучва и дискутира проблеми, свързани с практическото приложение на 

знанията за структурата в клетката.

• компартменти

•универсални клетъчни 

органели

•специализирани клетъчни 

органели

• клетъчен граничен апарат

2.2. Обменни процеси на

границата „клетка –

среда” и „клетка –

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на обмяна на 

вещества, енергия и информация на клетката с околната среда (видове

мембранен  транспорт, възприемане  на  информация чрез

мембранни рецептори, механизъм на протичане на нервен импулс и

съкращение на

саркомер) по единен алгоритъм.

• К+−Na+ помпа

• нервен импулс



клетка” Сравнява по съществени признаци пасивен и активен транспорт,

ендоцитоза и екзоцитоза, потенциал на действие и потенциал на покой, видове

сигнализация.

Обосновава взаимоотношението „процес-осигуряваща го структура” и

илюстрира с примери.

Описва и аргументира ролята на клетката като отворена система за

функционирането на живата материя.

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за обмяна на

вещества, енергия и информация на клетката с околната среда.

2.3. Метаболитни

процеси в клетката

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание на етапи на 

катаболитни и анаболитни процеси в клетката по единен алгоритъм.

Сравнява по съществени признаци етапи на катаболитни и анаболитни 

процеси в клетката.

Обосновава взаимоотношението „метаболитен процес – осигуряваща го 

структура” и илюстрира с примери.

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за клетъчния 

метаболизъм.

• гликолиза

• ферментация

• цикъл на Кребс

• фотосинтеза

• бактериална фотосинтеза

• хемосинтеза

• фосфорилиране

• цикъл на Калвин

•електрон-транспортна  

верига

2.4. Генетични процеси в

клетката

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на генетични 

процеси в клетката по единен алгоритъм.

Проследява в необходимата последователност пътища за пренасяне на 

генетична информация и етапи на генетични процеси в клетката.

Описва и илюстрира с примери механизми за регулация в информационната 

програма на клетката.

Сравнява по съществени признаци етапи на генетични процеси в клетката. 

Аргументира единството „част – цяло” на генетичните процеси в клетката и

илюстрира с примери.

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за генетични 

процеси в клетката.

• зреене на РНК

• централна догма

• матричен принцип

2.5. Жизнен цикъл на

клетката

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание за видове

делене и етапите им, видове ендоредупликация, делителен апарат на 

клетката по единен алгоритъм.

Проследява в необходимата последователност етапи от делене на клетката,

• ендоредупликация

• цитокинеза

• кросинговър

• клетъчна смърт



механизми за възникване на видовете ендорепродукция и обосновава 

същността им.

Определя общо и различно между видове делене на клетката, структура на 

делителния апарат при растителни и животински клетки.

Обосновава биологичния смисъл на регулаторни механизми в жизнения 

цикъл на клетката и илюстрира с примери.

Аргументира причинно-следствената връзка между фактори на средата и 

възникване на ракови клетки и необходимостта от профилактика като част от

здравната култура на човека.

Интерпретира данни за приложни аспекти на научни знания за клетъчната 

репродукция.

3. Методи за изследване

на клетката

Изброява методи за изследване на химичния състав, структурата и 

функцията на клетката.

Избира подходящи методи за изследване в съответствие с поставена цел и

представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати от 

наблюдения и експерименти, свързани с клетката.

Обосновава необходимостта от използване на различни методи за целите

на биологичната наука и медицинската практика.

• микроскопски методи

• метод на белязаните атоми

•метод на клетъчните 

култури

•рекомбинантни ДНК 

технологии

Общ брой часове за изучаване на модула – 72 часа

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 72 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 44 часа до 60%

За преговор и обобщение до 4 часа до 6%

За практически дейности (упражнения, лабораторни занятия, практикуми, учебни екскурзии и др.) до 14 часа до 20%

За дискусии, дебати, семинари до 4 часа до 6%

За контрол и оценка до 6 часа до 8%



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Текущи оценки (от устни, от писмени изпитвания) 40%

Оценки от контролни работи 20%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, практически изпитвания, 

семинари, дискусии, работа по проекти и др.)

40%



УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 2. МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма за модул „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ е за профилирана подготовка във втори 

гимназиален етап и като съдържание надгражда знанията, уменията и отношенията, формирани в учебния предмет биология и здравно 

образование, първи гимназиален етап.

Учебната програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до многоклетъчния организъм като структурна и 

функционална единица на живата материя (мезосистема), структурирано в 7 съдържателни центъра:

● специализация на клетките и функционалното им групиране в тъкани;

● същност и форми на проява на движението в многоклетъчния организъм;

● регулация и хомеостаза в многоклетъчния организъм;

● наследственост и изменчивост;

● размножаване, растеж и развитие;

● поведение;

● методи за изследване на многоклетъчния организъм.

Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на 

познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са анализът, синтезът, приложението и оценката в 

личностен, социален и икономически план.

Целите на обучение са:

➢ да се обогатят знанията за многоклетъчния организъм като самостоятелна жива система, структурата и процесите в

многоклетъчния организъм и механизмите на регулация на хомеостазата, методите за тяхното изследване и приложението на

знанията за многоклетъчния организъм като цялостна система за развитие на биологичните, икономическите и социалните

науки и практики.

➢ да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с многоклетъчната организация на материята;

➢ да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от ключовите

компетентности в сферата на науката.



Учебната програма е насочена към формирането на:

➢ ключови компетентности по природни науки (използване на знания за равнищата на организация в многоклетъчния

организъм на структурна и функционална основа за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, за

аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното

търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове);

➢ умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в

екип, планиране на дейности и формулиране на решения);

➢ умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на

решения, свързани с личното и общественото здраве).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

1. Специализация и 

организация на

клетките в

многоклетъчния  

организъм

Представя (чрез текст и/или схема) връзката между структурни равнища на 

организация в многоклетъчния организъм и илюстрира с примери.

Изброява клетъчни контакти и представя (чрез текст и/или схема) същността

на разпознаването, контактите и сигнализацията между клетките

на структурна и функционална основа.

Описва и разпознава (в текст, схема, модел) основни механизми за регулация

на генната активност, механизми на клетъчната специализация и 

диференциация, видове тъкани и илюстрира с примери.

Групира и сравнява на структурна и функционална основа растителни и 

животински тъкани.

Сравнява по определени признаци видове клетъчни контакти, клетъчна 

сигнализация и клетъчно разпознаване.

Обосновава значението на клетъчните контакти, клетъчното разпознаване и

клетъчната сигнализация за цялостността на многоклетъчната организация 

на структурна и/или функционална основа.

Аргументира взаимоотношения „част - цяло“ и „структура - функция“ и

• клетъчни контакти

• клетъчна сигнализация

• клетъчно разпознаване

• междуклетъчно вещество

• клетъчна диференциация



илюстрира с примери от различни равнища на организация на 

многоклетъчния организъм.

2. Движение - същност и 

форми на проява в

многоклетъчния  

организъм

2.1. Движение

на организмите 

в 

пространството

Описва и сравнява по зададен алгоритъм видове движения (на части от 

организма или преместване на организма в пространството) и структурите,

които ги осигуряват, и илюстрира с примери.

Разпознава и означава (в текст, схема или модел) структури, осигуряващи 

движение на многоклетъчни организми в пространството.

Обяснява механизма (чрез текст, схема, модел) на видове движения на 

организмите.

Аргументира значението на движението за съществуването на организмите и

илюстрира с примери.

Дискутира проблеми, свързани с практическо приложение на знания за 

движението на многоклетъчните организми в пространството.

• локомоция

• тропизми

• настии

• хидростатичен скелет

• екзоскелет

• ендоскелет

2.2. Транспортни 

системи и движение на 

вещества в 

многоклетъчния 

организъм

Изброява и описва (чрез текст, схема, символ, модел) транспортни системи

при многоклетъчните организми на структурна и/или функционална основа и

илюстрира с примери.

Сравнява по зададен алгоритъм транспортни системи при многоклетъчните 

организми.

Описва механизми на движение на вещества в многоклетъчния организъм и

илюстрира с примери.

Обосновава биологичното значение на движението на вещества в 

многоклетъчния организъм и илюстрира с примери.

Аргументира ролята на транспортните системи за осъществяването на 

обменните процеси в многоклетъчния организъм.

• транспортни системи

• ксилем

• флоем

• кореново налягане

• транспирация

• гутация

• перисталтика

3. Регулация и

хомеостаза в 

многоклетъчния  

организъм

3.1. Функционално 

единство на обменните

процеси в организма

Описва и представя (чрез текст или схема) обмяна на вещества, енергия и 

информация в многоклетъчния организъм и структурите, които ги

осигуряват.

• метаболитни системи



Описва влияние на различни фактори върху интензивността на 

метаболитните процеси и илюстрира с примери.

Описва рискове за здравето на човека, свързани с протичането на 

метаболитните процеси при екстремни условия, и илюстрира с примери.

Сравнява по зададен алгоритъм и представя (чрез текст или схема) етапи на 

обменни процеси и структури, които ги осигуряват.

Анализира връзка между обменни процеси в рамките на функционалното 

им единство и илюстрира с примери.

Обосновава интегриращата роля на транспортната система за 

функционалното единство на обменните процеси.

Дискутира рискови фактори, водещи до нарушения в обменните процеси в 

човешкия организъм, и описва начини за профилактика.

Измерва, изчислява, решава задачи, свързани с параметри, описващи 

дейността на метаболитните системи в норма и отклонение.

3.2. Функционално 

единство на

регулаторните процеси в 

организма

Описва механизъм на действие на хормони и фитохормони в 

многоклетъчни организми и илюстрира с примери.

Описва, сравнява по зададен алгоритъм и илюстрира с примери видове 

хомеостаза в многоклетъчния организъм.

Представя и подкрепя с примери реакции на свръхчувствителност към 

различни алергени.

Проследява (в текст, схема, модел) и описва взаимодействия между 

регулаторни процеси на структурно и функционално равнище.

Обосновава връзката „структура – функция“ при регулаторни системи и 

описва заболявания в организма при нарушението й.

Аргументира ролята на регулаторните механизми за цялостността на

многоклетъчния организъм и приспособяването му към условията на

средата.

Дискутира физиологични основи на зависимостите при човека и оценява 

опасността от пристрастяване.

Измерва, изчислява, решава задачи, свързани с параметрите, описващи 

дейността на регулаторни системи в норма и отклонение.

• фитохормони

• регулаторни системи

• принципи на регулация

• имунна защита

• имунен отговор

• алергени

• нервна регулация

• хуморална регулация

• хормонална регулация

4. Наследственост и

изменчивост

4.1. Наследственост Описва етапи в развитието на генетиката и изброява предпоставки за 

създаването на хромозомната теория.

• взаимодействие на гените



Изброява и описва по зададен алгоритъм признаци, скачени с пола, и 

илюстрира с примери.

Представя (чрез схеми, символи, графики, таблици) видове алелни и 

неалелни взаимодействия между гените.

Проследява по генотип и фенотип наследствени болести при човека и 

илюстрира с примери.

Анализира резултати и обобщава закономерности при различни видове 

кръстосване и взаимодействия на гените.

Решава генетични задачи, като прилага знания за генетични 

закономерности, и представя и интерпретира резултати (чрез символи и

схеми).

• кросинговър

• морганид

• хомогаметност

• хетерогаметност

• хемизиготност

• скачени гени

4.2. Изменчивост Описва и сравнява по избрани признаци фенотипна и генотипна 

изменчивост, видове мутации и илюстрира с примери.

Проследява (в текст, схема, модел) видове мутации и илюстрира с примери. 

Описва влиянието на фактори на средата върху зависимостта „генотип –

фенотип“ и илюстрира с примери.

Дискутира (в личностен и социален аспект) значението на знания от 

генетиката за здравето на човека.

Оценява изменчивостта като предпоставка за многообразие в организмовия 

свят.

Аргументира ролята на половото размножаване за получаването на нови 

съчетания от алели.

• мутагенни фактори

•генно модифицирани 

организми

• генно модифицирани храни

4.3. Генетика и здраве Изброява и описва по зададен алгоритъм наследствени аномалии при 

човека.

Оценява необходимостта от дородова диагностика за прогнозиране и 

профилактика на наследствени аномалии и илюстрира с примери.

Описва концепцията за генна терапия на наследствени аномалии и 

подкрепя с примери приложението й в практиката.

Дискутира клонирането на човешки тъкани, органи и организми и 

привежда аргументи „за“ и „против“.

Дискутира проблеми в личностен и социален аспект, свързани с

практическо приложение на научните знания за генетика на човека. 

Оценява необходимостта от дородова диагностика за прогнозиране и 

профилактика на наследствени аномалии и ефекта от приложение на 

генната терапия при лечението им.

• човешки геном

• синдром

• молекулни болести

• хромозомни болести

• дородова диагностика

• генна терапия

• клониране

• ДНК – ваксини



5. Размножаване, растеж

и развитие

5.1. Структура и

функция на системи за 

репродукция

Описва по зададен алгоритъм и проследява (в текст, схема, модел)

репродуктивни органи при многоклетъчни организми и илюстрира с 

примери.

Описва болести, предавани по полов път, предимства и недостатъци на 

различни контрацептивни методи и илюстрира с примери.

Сравнява органи за репродукция при растения и животни на структурна и 

функционална основа.

Дискутира значението на контрацепцията в личностен и социален аспект и 

аргументира необходимостта от използването на контрацептиви.

• хермафродитизъм

• контрацептиви

• стерилитет

5.2. Размножаване на 

многоклетъчния 

организъм

Описва и проследява (върху схема, модел) видове размножаване при 

многоклетъчните организми, смяна на поколенията, етапи на половото

размножаване, и илюстрира с примери.

Описва биологичното значение и подкрепя с примери атипични форми на 

размножаване.

Представя (чрез текст, схема или символи) етапи на гаметогенезата и

оплождането.

Сравнява по избрани признаци видове размножаване, етапи на половото 

размножаване, видове оплождане и илюстрира с примери.

Дискутира проблеми (в личностен и социален аспект), свързани с

практическото приложение на знания за размножаването на 

многоклетъчните организми.

• изогамия

• анизогамия

• оогамия

• пронуклеус

•атипични форми на 

размножаване

• детерминиране на пола

• акрозомна реакция

• кортикална реакция

5.3. Растеж и развитие 

на многоклетъчния 

организъм

Описва и илюстрира с примери етапи и механизми на ембрионалното и 

постембрионалното развитие.

Описва хормонална регулация и промени в женския организъм по време на 

бременност и раждане.

Свързва развитието на плода (в норма и патология) при човека с 

действието на фактори от външната и вътрешната среда и илюстрира с 

примери.

Дискутира (в личностен и социален аспект) етични проблеми, свързани със 

запазването на сексуалното и репродуктивното здраве, стареенето и смъртта

при човека.

Дискутира проблеми, свързани с практическото приложение на знания за 

растежа и развитието на организмите.

• дробене

• гаструлация

• хистогенеза

• органогенеза

• евтаназия



Оценява значението на донорството на клетки, тъкани и органи в 

личностен и социален аспект.

6. Поведение

6.1. Биологични основи 

на поведението

Описва същност, форми, механизми и функции на поведението и 

илюстрира с примери.

Сравнява (по даден план и ориентири) различни форми на поведение и 

типове поведенческа активност при животните.

Интерпретира взаимоотношението „поведение – адаптация” при животните и

илюстрира с примери.

Оценява ролята на опита при изпълнението на конкретен поведенчески акт, 

обучението и инстинктите при животните и човека.

• поведенческа активност

• инстинкти

• адаптация

6.2. Поведение на човека Описва същността на стреса и видове стрес при човека като социален и 

здравословен проблем и изброява фактори, които го причиняват.

Представя (по зададен алгоритъм) вродени и придобити форми на човешко

поведение, психични състояния (стрес, дистрес, депресия, агресия, фобия, 

паника, агресия) и илюстрира с примери.

Дискутира здравословни и психически разтройства при младите хора

(неврози, анорексия, булимия, наркомания) и предлага алтернативи за 

превенцията им.

Аргументира поведение, насочено към активни дейности за опазване на

личното и общественото здраве, осигуряване на равни възможности на 

хора със здравословни проблеми, увреждания и различна сексуална 

ориентация.

• стрес

7. Методи за изследване 

на многоклетъчния

организъм

Изброява и описва методи за изследване на многоклетъчния организъм и 

избира подходящ метод за изследване в съответствие с поставена цел.

Сравнява различни методи и описва механизъм на конкретно изследване по 

предварително зададен план.

Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) резултати от

наблюдения и експерименти, свързани с многоклетъчния организъм. 

Систематизира данни и интерпретира резултати, получени при изследвания на

многоклетъчни организми.

Дискутира полза и рискове на конкретно изследване и оценява степента му

• електрокардиография

• рентгенови методи

• ултразвуково изследване

• компютърна томография

• ядрено-магнитен резонанс

• ангиографски методи

• биохимични методи

• методи in vitro



на вредност за човешкото здраве.

Оценява в социално-икономически аспект значението на различни методи за

изследване здравето на човека и подобряване качеството на живот.

Общ брой часове за изучаване на модула − 116 часа

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас −72 часа (теми 1, 2 ,3, 4)

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас − 44 часа

*Забележка: Новите понятия от тема 7 се отнасят към теми 1, 2, 3, 4, 5 и 6, заедно със съответните очаквани резултати.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 65 часа до 56%

За преговор и обобщение до 12 часа до 10%

За практически дейности (упражнения, лабораторни занятия, 

практикуми, учебни екскурзии и др.)

до 14 часа до 12%

За дискусии, дебати, семинари и др. до 14 часа до 12%

За контрол и оценка до 11 часа до 10%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Текущи оценки (от устни, от писмени изпитвания) 40%

Оценки от контролни работи 20%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, практически 

изпитвания, семинари, дискусии, работа по проекти и др.)

40%



УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 3. БИОСФЕРА - СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма за модул „Биосфера – структура и процеси“ е за профилирана подготовка във втори гимназиален етап и като 

съдържание надгражда знанията, уменията и отношенията, формирани в учебния предмет биология и здравно образование, първи 

гимназиален етап.

Учебната програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до биосферата като структурна и функционална единица на 

живата материя, структурирано в четири съдържателни центъра:

● популацията, като основна единица за съществуване на вида;

● структурна организация и динамика на съобществата и биосферата;

● стратегии за устойчиво развитие и

● методи за изследване на биосферата.

Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на 

познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са анализът, синтезът, приложението и оценката в 

личностен, социален и икономически план.

Целите на обучение са:

➢ да се обогатят знанията за състава, структурата и процесите в биосферата, методите за нейното изследване и приложението на 

знанията за биосферата за развитие на биологичните, икономическите и социалните науки и практики;

➢ да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с биосферната организация на материята;

➢ да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от ключовите 

компетентности в сферата на науката.

Учебната програма е насочена към формирането на:

➢ ключови компетентности по природни науки (използване на знания за състава, структурата и динамиката на подравнищата на

организация на биосферата, за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на

човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката:

развитие на науката – практика – ограничения и рискове);



➢ умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в 

екип, планиране на дейности и формулиране на решения);

➢ умения за подкрепа на идеята за устойчивото развитие (критично отношение и информираност, интерпретиране на конкретни 

ситуации като последствия за природната среда, осъзнаване значението на устойчивото развитие за бъдещето на

човечеството);

➢ умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на 

решения, свързани с личното и общественото здраве).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

1.Популацията − 

основна форма на

съществуване на вида

1.1. Структурно- Разпознава по съществени признаци видове популации, структура на • полиморфизъм

функционална

организация

на 

популацията

популацията и илюстрира с примери.

Представя (чрез текст и/или схема) структура на популацията (демографска

структура, пространствена структура, етологична структура, генетична 

структура) и видове популации (географска, екологична,

• панмиксия

• ендемит

• реликт

локална).

Свързва полиморфизма в популациите с механизми, осигуряващи

панмиксията.

Сравнява по избран признак видове популации и видове структура на

популации.

Прогнозира промени в структурата на популацията в резултат от

антропогенни въздействия.

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за структура на

популацията и видове популации.

1.2.Динамика и свойства Разпознава по съществени признаци свойства на популацията и илюстрира • численост

• плътност

• репродуктивен потенциал

• лимитиращ фактор

• капацитет на средата

на популацията с примери.

Описва и представя (чрез текст, модел, схема) свойства на популацията,

популационна хомеостаза.

Интерпретира зависимостта «промяна в средата − промяна в динамиката и

свойствата на популацията» и подкрепя с примери.



Измерва, изчислява и решава задачи, свързани с параметри, описващи 

динамиката и свойствата на популациите.

Оценява по определени параметри състоянието на дадена популация в 

резултат на човешка дейност и влиянието на екологични фактори.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и я обобщава 

по зададен алгоритъм.

Използва различни източници на информация за решаване на поставени 

задачи и проблеми.

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за динамика и 

свойства на популациите.

• миграционни процеси

• популационна хомеостаза

• каламитет

•управление на  

популациите

2. Екосистеми

и биосфера

2.1. Структурно- Дефинира елементи на морфологична и функционална структура на • жизнена форма

функционална

организация и динамика 

на природните 

съобщества

съобществата.

Разпознава по съществени характеристики видове взаимоотношения 

между популации в съобществото и илюстрира с примери.

Описва и представя (чрез схема, модел, символи) структура на 

съобществата и взаимоотношения между популациите (положителни,

отрицателни, неутрални).

• доминантен вид

• ключов вид

• синузия

• консорция

• биоразнообразие

Сравнява и групира по избрани признаци видове взаимоотношения в

съобществото, доминантен и ключов вид и илюстрира с примери.

Оценява по определени параметри състоянието на дадена биоценоза в

резултат на човешка дейност и влияние на екологични фактори.

2.2. Екосистема − Описва и представя схематично видове продуктивност и етапи от • продуктивност

структура,

продуктивност и 

развитие

развитието на екосистемата.

Описва същността на връзката „биотоп − биотични фактори – хомеостаза 

на екосистемата“ и илюстрира с примери.

Групира екосистеми по избран признак и илюстрира с примери.

• сукцесия

• климакс

• пионерни видове

Сравнява по избрани признаци етапи от развитието на екосистемата.

Свързва етапи от развитието на екосистемата с видовото разнообразие в

биоценозата и нейната продуктивност.

Обосновава връзката между продуктивност на екосистемата и

демографския взрив на човека.

Обосновава единствата „биотоп – биоценоза“ на структурна и

функционална основа и илюстрира с примери.

Оценява по определени параметри състоянието на дадена екосистема в



резултат на човешка дейност и влияние на екологични фактори.

2.3. Биосфера − единство 

на организми и среда

Описва и представя (чрез текст, схема) състав, структура и граници на 

биосферата.

Проследява (в текст или схема) биогеохимичен кръговрат на вещества и

поток на енергия и обосновава значението им за поддържане на 

биосферната хомеостаза.

Оценява по определени параметри състоянието на биосферата и

обосновава връзката между промени в параметрите на биосферата. 

Дискутира трансформация на замърсители в биосферата и влиянието им 

върху здравето на човека и илюстрира с примери.

Аргументира необходимостта от въвеждане на нови технологии за 

опазване на природната среда и илюстрира с примери.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и я обобщава 

по зададен алгоритъм.

Проучва и анализира различни източници на информация за решаване на 

поставени задачи и проблеми.

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за приложението на 

знанията за биосферата и отражението им в икономически аспект.

• биоми

• биогеохимичен кръговрат

• биосферна хомеостаза

3. Устойчиво развитие −

стратегия за запазване 

живота на планетата

Дефинира и групира видове природни ресурси въз основа на определен 

признак.

Описва и оценява използването на нови технологии за повишаване на 

растителната и животинската продуктивност.

Резюмира същността и целите на концепцията за устойчиво развитие. 

Изброява и описва основни принципи и правила за опазване на околната

среда, биологичното разнообразие и задължителни ограничения при 

използване на замърсители и тяхното въздействие върху средата.

Обосновава комплексния характер на дейностите по запазване и

възстановяване на природните ресурсии, и илюстрира с примери. 

Обосновава биологичното разнообразие като условие за устойчивост на 

популациите, съобществата, екосистемите и биосферата като цяло.

Аргументира необходимостта от въвеждане на нови технологии за опазване

на околната среда и подкрепя дейности за решаване на конкретни екологични

ситуации.

• природни ресурси

• възобновими ресурси

• консервационна биология



Оценява ролята на международното сътрудничество за реализиране на 

идеята за устойчиво развитие и подкрепя с примери.

Дискутира ролята на неправителствените организации и аргументира 

лична позиция за опазване на природните ресурси и устойчиво развитие.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и я обобщава 

по зададен алгоритъм.

Проучва и анализира различни източници на информация за решаване на 

поставени задачи и проблеми.

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за приложението на 

знанията за биосферата и отражението им в икономически аспект.

4. Методи за изследване 

и опазване на

биосферата

Описва различни методи за изследване състава, структурата и 

функционирането на биосферата и значението им за науката и практиката.

Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) и интерпретира 

резултати от наблюдения и експерименти, свързани с биосферата.

Обосновава предимствата и недостатъците от използването на 

възобновяемите ресурси (слънчева енергия, енергия на вятъра, биогориво).

Аргументира избор на метод за изследване на биосферата при дадени цел и 

ориентири.

Оценява значението на мониторинга за оценка на състоянието на 

компонентите на биосферата.

Проучва различни източници на информация и изработва презентации,

проекти и др. за приложението на знанията за методите за изучаване на

биосферата.

• мониторинг

• биоиндикатори

• компостиране

• рециклиране

• биогориво

• зелена енергия

Общ брой часове за изучаване на модула − 31 часа. Модулът се изучава в XII клас.



Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 19 часа до 60%

За преговор и обобщение до 3 часа до 10%

За практически дейности (упражнения, лабораторни занятия, 

практикуми, учебни екскурзии др.)

до 4часа до 13%

За дискусии, дебати, семинари и др. до 3 часа до 10%

За контрол и оценка до 2 часа до 7%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Текущи оценки (от устни, от писмени изпитвания) 40%

Оценки от контролни работи 20%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, практически 

изпитвания, семинари, дискусии, работа по проекти и др.)

40%



УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 4. ЕВОЛЮЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма за модул „Еволюция на биологичните системи“ е за профилирана подготовка във втори гимназиален етап и 

като съдържание надгражда знанията, уменията и отношенията, формирани в учебния предмет биология и здравно образование, първи 

гимназиален етап.

Учебната програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до произхода и еволюционната история на живите системи, 

структурирано в четири съдържателни центъра:

● хипотези и доказателства за произхода на живите системи;

● основни еволюционни промени в структурата, енергетичното осигуряване и генетичната програма на прокариотната и 

еукариотната клетка;

● теории за възникване и еволюция на многоклетъчната организация (с акцент биологичната и социалната еволюция на човека) и

● класификационни системи за групиране на еволюционно утвърдените живи системи.

Основните понятия по теми и подтеми са включени в система умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на 

познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са анализът, синтезът, приложението и оценката в 

личностен и социален план.

Целите на обучение са:

➢ да се обогатят знанията за произхода, еволюцията и основните ароморфози на живата материя, за полученото многообразие на

организмовия свят в резултат от еволюционните процеси и класификационните системи за неговото групиране и

приложението на знанията за еволюцията за развитие на биологичните, икономическите и социалните науки и практики;

➢ да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с еволюцията на живата материята;

➢ да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от ключовите

компетентности в сферата на науката.



Учебната програма е насочена към формирането на:

➢ ключови компетентности по природни науки (използване на знания за еволюцията за обосноваване на връзки и

взаимоотношения в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните

характеристики на научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове);

➢ умения за учене (проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, критично мислене, работа в

екип, планиране на дейности и формулиране на решения);

➢ умения за здравословен начин на живот (използване на здравни познания и знания за превенция на заболявания, взимане на

решения, свързани с личното и общественото здраве).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

1. Произход на живата 

материя - хипотези и

доказателства

1.1. Живите системи -

специфична форма на

организация

на материята

Дефинира живата материя като структурно равнище на организация на 

материята и описва същността й като отворена, цялостна и подредена 

система.

Изброява и описва същността на основни характеристики на живата материя 

и интерпретира взаимоотношения между равнища на организация на живото 

на структурна и/или функционална основа и илюстрира с примери.

Групира и сравнява идеи за описание на живото и илюстрира с примери. 

Определя общо и различно между жива и нежива материя и представя

аргументи за живото като специфична форма на движение и съществуване 

на материята.

Аргументира единството „част – цяло” за йерархичната организация на 

живото и илюстрира с примери.

•жива материя

1.2. Хипотези за 

произхода на живата 

материя

Изброява и описва хипотези за произхода на живото и привежда 

аргументи „за” и „против”.

Групира и сравнява хипотези за произхода на живото и описва същността 

им.

Проследява етапите на земния произход на живото в необходимата

• принцип на актуализма

• протобионти (протоклетки)



последователност и описва същността им.

Използва експериментални доказателства като основен аргумент за 

определяне обективността на всяка от хипотезите.

Привежда научни доказателства в полза на идеята за абиогенния

произход на живото.

Еволюция на формите и 

начините за

съществуване

на клетката

2.1. Поява и еволюция 

на прокариотните и

еукариотните клетки

Изброява и описва същността на хипотези за възникване и еволюция на 

клетката (ендосимбионтна хипотеза, хипотеза на вгъването)

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание на 

структурната организация на хипотетична праклетка.

Анализира и представя схематично същността на възможни механизми на 

възникване на метаболитни вериги, довели до появата на праклетката.

Проследява в хронологичен ред и описва същността на уникални

еволюционни събития в еволюцията на прокариотните и еукариотните 

клетки и представя доказателства от днес съществуващи организми.

Аргументира единството „причина – следствие” в еволюционните 

промени в клетката и илюстрира с примери.

• праклетка

• монофилетична хипотеза

2.2. Еволюция на

процесите за енергийно 

осигуряване на клетката

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на същността 

на гликолизата като основен метаболитен път при всички клетки.

Сравнява процесите хемосинтеза и фотосинтеза и обосновава ролята им за 

съществуването на живота на планетата.

Изброява и описва същността на уникални еволюционни събития в 

еволюцията на процесите, осигуряващи енергия за клетката, и илюстрира

с примери.

Аргументира единството „причина – следствие” на процесите за

осигуряване на енергия на клетката в еволюционен план и илюстрира с

примери.

Интерпретира принципа на заредената мембрана като универсален 

механизъм за генериране на АТФ в клетката.

Дискутира проблеми, свързани с еволюция на формите и начините за 

енергийно осигуряване и съществуване на живите системи.

•принцип на заредената 

мембрана

• хетеротрофни анаероби

• хемоавтотрофи

•фотоавтотрофи

• хетеротрофни аероби

2.3. Еволюция на 

наследствения апарат на

Изброява в еволюционен ред промени на генетични структури в клетката и

описва същността им.

• палиндром

• уникални гени



клетката Сравнява на структурна и/или функционална основа съществени 

характеристики на прокариотна и еукариотна ДНК.

Интерпретира и проследява в хронологична последователност 

възникването и еволюцията на механизми за клетъчна репродукция.

Привежда аргументи за поява и еволюция на механизми, осигуряващи 

генетично разнообразие (трансдукция, трансформация и конюгация).

• повторени гени

• прекъснати гени

3. Произход и еволюция

на многоклетъчните 

организми

3.1. Преход към 

многоклетъчност и 

еволюция на 

многоклетъчните 

организми

Изобразява и описва същността на хипотези за произхода и еволюция на 

многоклетъчните организми.

Сравнява и групира тъкани в многоклетъчния организъм въз основа на 

избран признак (локализация, структура, функция).

Използва основни еволюционни принципи за интерпретация на произхода и

еволюцията на тъканите в многоклетъчната организация.

Обосновава необходимостта от възникване на тъкани в многоклетъчния 

организъм и илюстрира с примери от днес живеещи организми.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя

резюме за произхода и еволюцията на многоклетъчната организация. 

Привежда доказателства в подкрепа на обективността на хипотезите за 

произхода и еволюцията на многоклетъчните организми.

• колониални хипотези

• гастрея

• плакула

•фагоцитела

• синцитиални хипотези

3.2. Теории за 

биологичната еволюция

Изброява и описва основни етапи в развитието на еволюционната идея. 

Описва същността на еволюционни хипотези и теории, като привежда

аргументи „за” и „против”.

Сравнява водещи теории за биологичната еволюция по избрани критерии и

обобщава еволюционни тенденции.

Описва и сравнява модели на видообразуване (алопатрично,

симпатрично); типове макроеволюция (конвергентна, дивергентна, 

паралелна); видове отбор (стабилизиращ движещ дизруптивен) и 

илюстрира с примери.

Установява причинно-следствени връзки между еволюционни фактори и 

закономерности на еволюционния процес.

Интерпретира популацията и вида като основни единици на макро- и 

микроеволюцията.

Обосновава и подкрепя с примери единството на микро- и

макроеволюционни процеси.

• еволюционни фактори

•биологична концепция за 

вида

• критерии за вида

• генофонд

• алелна честота

• закон на Харди-Вайнберг

• градуализъм

• скокообразно развитие

• коеволюция

•алопатрично и симпатрично 

видообразуване



Анализира теории за еволюцията и описва приноса на всяка следваща за 

развитието на еволюционната идея.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме за еволюционни фактори и различни теории за биологичната

еволюция.

3.3. Биологична и 

социална еволюция на 

човека

Изброява групи доказателства за родствени връзки на човека с другите 

примати и илюстрира с примери.

Проследява в исторически аспект развитието на идеите за произхода и 

еволюцията на човека.

Проследява (в текст, схема, таблица) етапи от еволюционната история на

човека и развитието на идеята за човешките популации (раси) от 

историческа гледна точка в зависимост от избрани критерии.

Доказва (по избрани признаци) мястото на вида Homo sapiens в 

таксономичната йерархия на царство Животни.

Интерпретира биологични и социални фактори като движещи сили за 

еволюцията на човека.

Прогнозира бъдещата еволюция на човека като аргументира влиянието на 

различни фактори (метисация, глобализация, развитие на науката,

промени в абиотичните фактори, възникващи в резултат от човешката 

дейност).

Оценява необходимостта от преодоляване на социални, културни и 

технологични различия между човешките популации.

• човешка популация

• метисация

4. Многообразие на 

еволюционно

утвърдените форми на 

живот

4.1. Геологична история 

на организмовия свят

Изброява уникални еволюционни събития в организмовия свят и 

илюстрира с примери.

Проследява (в текст, схема, таблица) еволюционни събития, характерни за 

дадена ера и илюстрира с примери.

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме по алгоритъм: „причина – следствие – доказателства“ за събития

през различни ери.

Оценява ролята на биологичната еволюция за биоразнообразието на 

планетата Земя.

• геологични ери



4.2. Класификационни Изброява в йерархичен ред и дефинира основни таксономични категории. • бинарна номенклатура

системи Проследява в хронологичен ред развитието на идеята за групиране на

организмите.

Привежда доказателства за предимствата на бинарната номенклатура за 

класификацията на организмите.

•филогенетично дърво

• кладограма

• домейн

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя

резюме за родствени връзки между групи организми.

Общ брой часове за изучаване на модула − 49 часа. Модулът се изучава в XII клас.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 29 часа до 60%

За преговор и обобщение до 5 часа до 10%

За практически дейности (упражнения, лабораторни

занятия,  практикуми и др.)

до 6 часа до 12%

За дискусии, дебати, семинари и др. до 5 часа до 10%

За контрол и оценка до 4 часа до 8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Текущи оценки (от устни, от писмени изпитвания) 40%

Оценки от контролни работи 20%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, практически 

изпитвания, семинари, дискусии, работа по проекти и др.)

40%



Приложение № 113 към т. 113

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ХИМИЯТА 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Модулът Теоретични основи на химията е част от профилираната подготовка на учениците по химия и опазване на околната 

среда във втория гимназиален етап на средното образование. Обучението е насочено към надграждане на знанията, усъвършенстване на

уменията и обогатяване на ценностните отношения, формирани в задължителната подготовка. Съдържателната същност на учебната 

програма е насочена към изясняване на квантово-механичните представи за строежа на атома и произтичащите от това закономерности в

периодичната система; запознаване с основни понятия, основни положения и приложения на съвременни теории за химичната връзка и 

строежа на веществата; представяне на термодинамични и кинетични характеристики на химичните процеси. Важен акцент в учебната

програма е поставен върху характерни свойства на разтворите и видовете химични реакции, които протичат в тях. Изискванията към 

всяка тема в учебната програма са насочени към приложните аспекти на химичното знание, което е основна предпоставка за изграждане

на природонаучна грамотност на учениците, необходима за бъдещата им реализация в сферата на природните науки и свързаните с тях 

технологии.

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати в модул Теоретични основи на химията насочват обучението на 

учениците към:

• задълбочаване и разширяване на знанията за строежа на веществото и същността на химичните реакции; за практическото 

приложение на химическото знание и влиянието му върху социалните процеси, за теоретико-практически и изследователски

методи и подходи за самостоятелна познавателно-оценъчна дейност по химия;

• усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и доказателства; 

разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки между химични обекти; решаване на практически задачи и



проблеми; избор и пренос на знания в други сродни научни области; избор на стратегии и организация за изпълнение на

решенията; откриване на проблеми; експериментална вариативност; формулиране и проверяване на хипотези, извършване на

анализи, изводи, обобщения и прогнози; анализиране и оценяване постигнатите резултати, организиране и провеждане на

дискусии; работа в екип;

• обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за причинно-следствената обусловеност на явленията в

природата, за единството между човека и природата, за влиянието на науката върху развитието на обществото и чрез

повишаване на нагласите и мотивацията за познание и отговорно отношение към околната среда.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

Тема 1. Строеж на

атома и Периодична 

таблица/система

1.Квантово-механични  

представи за строежа на

електронната обвивка

2. Строеж на

електронната обвивка на 

атома и структура на 

Периодичната таблица/ 

система

Описва състава на атомното ядро.

Описва явлението радиоактивност.

Описва електрона като микрообект, на който са присъщи свойства и на частица,

и на вълна.

Формулира принципа за неопределеност на Хайзенберг.

Посочва възможните стойности на квантовите числа (n, l, ml и ms) и ги 

използва като параметри, описващи състоянието на електрона в атома.

Свързва стойностите на квантовите числа с размерите,

формата и

пространственото разположение на атомните орбитали и електронните 

облаци.

Разпознава по графични изображения s, p, и d атомни орбитали и електронни 

облаци.

Формулира принципa на Паули, принципа за минимум енергия и правилото на

Хунд.

Сравнява по енергия състоянията на електроните в многоелектронни атоми в

• радиоактивност

• електронен облак

• квантови числа – n, l, 

ml, ms

• атомна орбитала (АО)

• електронен подслой

• електронна 

конфигураци

я

• йонизационна енергия

• електронно сродство

• електроотрицателност

• атомен радиус



зависимост от стойностите на n, l, ml (за n = 1 ÷ 4).

Изразява с  електронни формули и с квантови клетки

електронната  конфигурация на атоми в основно и във възбудено

състояние и на йони.

Предвижда валентността на химични елементи по данни за електронната

конфигурация на атомите им.

Тълкува периодичното изменение на свойствата на химичните елементи в

Периодичната таблица като следствие от повторение на сходни електронни

конфигурации на техните атоми.

Обяснява структурата на Периодичната таблица (периоди, групи, редове) от

гледна точка на строежа на електронната обвивка на атомите на химичните

елементи.

Сравнява химични елементи от един и същ период или от една и съща група

по електронни конфигурации на атомите и предсказва сходство или различие в

свойствата им.

Разграничава в Периодичната таблица или по дадена

електронна  конфигурация s-, p-, d- и f-елементи, метали,

неметали и благородни газове. Дефинира понятията атомен радиус,

йонизационна енергия, електронно сродство, електроотрицателност.

Обяснява по графични изображения изменението на характеристиките на

атомите на химичните елементи (атомни радиуси, йонизационна енергия,

електронно сродство, електроотрицателност) в даден период и група в

Периодичната таблица.

Тема 2. Строеж и

свойства на

Обяснява причините за образуване на химични връзки.

Разграничава основни типове химични връзки (йонна, ковалентна полярна и

• σ- и π- връзки

• делокализирана връзка



веществата

1. Химична връзка

2.Междумолекулни  

взаимодействия

неполярна, координативна, метална, σ-, π-, проста и сложна, локализирана и

делокализирана).

Описва вида на химичната връзка в конкретни прости вещества и съединения с

молекулен или с йонен строеж въз основа на химичните им формули.

Представя схематично образуването на ковалентна, йонна и координативна 

връзки.

Прилага представата за хибридизация на АО за описание на ковалентните 

връзки и геометрията на молекули от типа AB2, AB3 и AB4.

Обяснява образуването на делокализирана ковалентна връзка в молекулата

на бензена и в карбонатния йон.

Обяснява междумолекулните взаимодействия предвид полярността и

поляризуемостта на молекулите и възможностите за образуване на

водородни връзки.

Обяснява свойствата на веществата във връзка с техния строеж.

• координативна връзка

• водородна връзка

• хибридизация

• хибридни орбитали

• полярност

• поляризуемост

• енергия (здравина)

на връзката

• комплексообразувател

• лиганд

• координационно число

Тема 3. Химична

термодинамика

1. Термохимия

2.Химично  

равновесие

Класифицира  системи  от  вещества  по  различни  признаци:  състояние,

хомогенност, брой компоненти.

Дефинира топлинния ефект на химичните реакции и фазовите преходи чрез 

промяната на вътрешната енергия и/или енталпията на системата.

Разграничава екзотермични и ендотермични процеси по описание, текст,

схема и данни за топлинните ефекти.

Изразява химичните процеси чрез термохимични уравнения.

Дефинира величините топлина (енталпия) на образуване и

топлина  (енталпия) на изгаряне.

Дефинира закона на Хес.

• термохимия

• вътрешна енергия

• енталпия

• енталпия на образуване

• енталпия на изгаряне

• ентропия

• свободна енергия

• равновесна константа



Изчислява  топлинния  ефект  на  химични  реакции,  фазови  преходи  и

алотропни превръщания, като прилага закона на Хес.

Съставя и тълкува схеми и енергетични диаграми на екзотермични и 

ендотермични процеси.

Оценява калоричността на горива и различни храни по данни за енталпиите на

изгарянето им.

Коментира значението на въглехидрати, мазнини и белтъци като източници на

енергия за организмите.

Извършва експерименти, свързани с енергетични промени на химични 

реакции, и прави изводи.

Предвижда възможността за протичане и посоката на даден процес въз основа

на данни за изменението на свободната енергия на системата.

Характеризира химичното равновесие като състояние с минимум на 

свободната енергия на системата.

Изразява химичното равновесие чрез закона за действие на масите. Предвижда 

промените в равновесните системи при промяна на условията. Обяснява

влиянието на различни фактори (температура, концентрация, налягане) върху

равновесния състав на химичната система.

Планира и провежда експеримент за установяване на влиянието на различни 

фактори върху химичното равновесие.

Анализира данни от химичен експеримент за влиянието на различни фактори

върху химичното равновесие.

Тема 4. Химична

кинетика

Дефинира понятието скорост на химична реакция.

Записва кинетично уравнение на даден химичен процес.

• химична кинетика

• кинетично уравнение



Дефинира механизъм на химична реакция и скоростоопределящ етап.

Тълкува зависимостта на скоростта на химичните реакции от температурата 

чрез уравнението на Арениус.

Представя графично промяната на концентрацията на реагентите с времето,

разчита енергетични диаграми на химични процеси.

Предвижда  влиянието  на  различни  фактори  (природа  на  веществата,

концентрация, налягане, температура, контактна повърхност) върху скоростта

на конкретен химичен процес.

Планира и провежда експеримент за установяване на влиянието на различни

фактори върху химичното равновесие.

Анализира данни от химичен експеримент за скоростта на химични реакции.

Представя графично резултатите от проведени кинетични експерименти.

Илюстрира с примери видове катализа – хомогенна, хетерогенна, биокатализа.

Планира и провежда химичен експеримент за установяване влиянието на

концентрацията и повърхността на катализаторите върху скоростта на

химичните реакции.

Описва ролята на катализаторите за протичане на биохимични процеси и за

опазване на околната среда.

Прилага закономерности, свързани с химичната кинетика и равновесието, за

подбор на оптимални условия за получаване на продукти в промишлеността.

• скоростна константа

• порядък

• молекулност

• активираща енергия

• хомогенна катализа

• хетерогенна катализа

• биокатализа 

(ензимна катализа)

Тема 5. Системи от две

или повече вещества

5.1. Смеси и дисперсни

Класифицира смесите по различни признаци (състояние и размери на

частиците).

Илюстрира с примери газови смеси, течни смеси, разтвори.

• дисперсна система

• дисперсна фаза

• дисперсна среда



системи

2. Разтвори

3.Разтвори на 

електролити

4.Химични реакции в 

разтвори на 

електролити

Дефинира понятията дисперсна система, дисперсна среда, фаза и компонент.

Описва явлението адсорбция.

Проучва и коментира ролята и значението на адсорбцията за човека и 

опазването на околната среда.

Описва ефекта на размера върху свойствата на наночастиците и тяхното 

значение за съвременните технологии.

Обяснява механизма на разтваряне, като прилага знания за строежа на 

веществата.

Описва влиянието на различни фактори (температура, налягане) върху 

разтворимостта на веществата.

Решава задачи за пресмятане на масова част, масова, молна и молална 

концентрация на вещества в разтвори.

Обяснява общи свойства на разредените разтвори, свързани с парно налягане, 

температура на кипене и замръзване, осмотично налягане.

Прилага законите на Раул, Бекман и Вант Хоф при решаване на задачи. 

Определя експериментално разтворимостта на веществата в зависимост от 

температурата и представя графично данни от химичен експеримент.

Анализира данни от различни източници, свързани със свойства на разтворите.

Описва явленията дифузия и осмоза и значението им за практиката и 

жизнените процеси.

Обяснява приложението на разтворите с техните свойства.

Описва значението на колоидните разтвори за жизнените процеси.

Описва механизма на електролитна дисоциация на  веществата с йонен и

• компонент

• адсорбция

• десорбция

• молална концентрация

• колоиди

• лиофилни и лиофобни 

колоиди

• коагулация

• пептизация

• Тиндалов ефект

• степен на електролитна 

дисоциация

• дисоциационн

а  константа

• произведение

на 

разтворимост

• монопротонни

и 

полипротонни 

киселини

• нормални соли

• основни соли

• двойни соли

• закон на Оствалд за



молекулен строеж.

Характеризира електролитите чрез величините степен на електролитна 

дисоциация, дисоциационна константа, произведение на разтворимост.

Разграничава киселини (моно- и полипротонни), основи и соли (нормални,

хидрогенсоли, основни, двойни и комплексни  соли) по вида  на йоните в 

разтвора.

Изразява с уравнения дисоциацията на различни видове електролити. Тълкува

влиянието на различни фактори върху дисоциационната константа и 

равновесните концентрации на йоните в разтвори на слаби електролити.

Определя киселини и основи според теорията на Брьонстед и Лоури и 

теорията на Люис.

Изразява с уравнения протолизни равновесия във водни разтвори.

Означава протолизни константи (KPr) – съответно константи на киселинност

разреждането

• протолизна константа

• константа

на 

киселинно

ст

• константа на основност

• йонно произведение на 

водата

• буферни разтвори

• хидролизна константа

• окислително-

редукционен потенциал

• стандартен електроден 

потенциал

(Ka) и на основност (Kb).

Използва таблични данни за характеризиране на силата на киселини и основи

чрез протолизните константи (съответно Kа/рKа и Kb/рKb).

Изразява йонното произведение на водата.

Дефинира величината рН.

Изчислява pH на разтвори на силни киселини и 

основи. Дефинира буферни разтвори.

Коментира приложението на буферните разтвори в аналитичната практика.

Проучва източници на информация за значението на буферните разтвори за 

биологични системи.

Прилага знания за pH на разтворите в бита.



Планира и провежда експерименти за изследване рН на средата.

Означава с йонни химични уравнения реакции с участие на електролити. 

Описва същността на процеса хидролиза на соли.

Характеризира количествено хидролизното равновесие чрез хидролизна

константа (Kh).

Изразява с уравнения хидролизата на соли.

Обяснява влиянието на температурата и внасянето на общи йони върху 

хидролизната система.

Прогнозира възможности за протичане на реакции с участие на електролити.

Планира и осъществява химичен експеримент за определяне киселинността на

водни разтвори на соли.

Използва данни за стандартните електродни потенциали при определяне 

посоката на окислително-редукционните процеси.

Записва и изравнява уравнения на окислително-редукционни процеси по 

метода на електронния баланс.

Описва процеса електролиза и дава примери за приложението му.

Обяснява процесите, които протичат в галваничния

елемент и  електролизната клетка.

Планира и извършва химичен експеримент, свързан с

окислително-

редукционни процеси.

Предлага начини за предпазване на метали и сплави от корозия.

Брой часове за изучаване за изучаване на модул Tеоретични основи на химията в XI клас, първи учебен срок – 72.



Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 43 часа ~ 60%

За преговор и обобщение до 5 часа ~ 7%

За практически дейности (лабораторни упражнения,

практикуми, дискусии, семинари, учебни екскурзии,

работа по проекти и др.)

не по-малко от 18 часа ~ 25%

За контрол и оценка до 6 часа ~ 8%

Учебните часове за практически дейности включват и следните примерни теми за лабораторни упражнения:

1. Изследване влиянието на различни фактори върху скоростта на химичните реакции

2. Изследване влиянието на различни фактори върху система в равновесие и равновесния състав

3. Реакции във водни разтвори на електролити

4. Определяне pH на разтвори. Хидролиза на соли

5. Окислително-редукционни процеси

Практическите дейности, лабораторните упражнения, учебните екскурзии и други могат да се планират към съответните теми или да се 

обособят под формата на учебни практикуми в подходящо време.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40%

Оценки от контролни работи 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по

проекти и др.)

30%



Приложение № 114 към т. 114

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 2. ХИМИЯ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Модулът Химия на неорганичните вещества е част от профилираната подготовка на учениците по химия и опазване на околната

среда във втория гимназиален етап на средното образование.

Съдържанието на учебната програма по модула насочва обучението на учениците към:

• задълбочаване и разширяване на знанията, свързани с: изграждане на цялостна представа за класификацията на химичните

елементи и периодично изменящите се атомни свойства въз основа на квантово-механичните представи за строежа на атома и

специфични свойства на техните прости вещества и химични съединения (хидриди, оксиди и пероксиди, хидроксиди, киселини и

соли) от гледна точка на съвременните теории за химичната връзка, физиологичното им действие и тяхното значение,

възможностите за приложение и въздействието им върху околната среда;

• усъвършенстване на умения за: сравняване на неорганичните вещества по състав, строеж и свойства; формулиране и доказване на

хипотези; разкриване на закономерности, формулиране на изводи, обобщения, прогнози и представянето им по различен начин,

решаване на логически и изчислителни задачи; работа с вещества, лабораторни съдове и апаратура, планиране и провеждане на

експерименти, представяне и анализиране на резултати от изследователска дейност; развиване на уменията за самостоятелно

учене, свързани с проучване и систематизиране на информация от различни източници; пренос на знания от и в други научни

области; работа в екип при уважение на достойнството и интересите на другите;

• формиране на интерес у учениците към природните науки и засилване на тяхната нагласа и убеденост в необходимостта от

научното познание; оценяване значението на изучените вещества и влиянието им върху околната среда и здравето на човека;

формиране на отговорност за опазване на околната среда, на собственото здраве и здравето на другите.



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми
Нови

понятия

Тема 1. Разпространение и видове

химични елементи

1.Разпространение на химичните 

елементи

2. Видове химични елементи

Назовава най-разпространените химични елементи в литосферата,

хидросферата и атмосферата.

Разграничава видове химични елементи по строежа на електронната обвивка на 

атомите им и по мястото им в Периодичната система (таблица).

Тема 2. Вещества на s-елементи

1. Прости вещества

2. Химични съединения на s-елементи

3. Получаване, разпространение,

значение, приложение и въздействие на 

s-елементи и техни съединения върху 

околната среда и здравето на човека

Обяснява мястото на s-елементите в Периодичната система (таблица) със

строежа на електронната обвивка на техните атоми.

Описва методи за получаване на водород, получаване, свойства и приложение на

водорода и негови бинарни съединения (хидриди и вода).

Обяснява характеристики на s-елементите (атомен и йонен радиус, йонизационна

енергия, електроотрицателност и редукционни свойства) с електронния строеж

на техните атоми.

Обяснява свойствата на простите вещества и химичните съединения на

елементите от 2 (II A) група въз основа на електронния строеж на атомите им и

мястото им в Периодичната таблица.

Изразява със схеми и с химични уравнения общи и специфични свойства на

металите от 1 (I A) и 2 (II A) група на Периодичната таблица.

Сравнява металите от 1 (алкални метали) и 2 (алкалоземни метали) група на

Периодичната таблица по тяхната активност спрямо кислород, водород, вода,

киселини.

Описва общи свойства на хидриди, оксиди, хидроксиди и соли на елементите от



1 и 2 група на Периодичната таблица.

Изразява със схеми и с химични уравнения важни за практиката свойства на 

съединенията на елементите от 1 и 2 група на Периодичната таблица.

Обяснява получаването на алкални и алкалоземни метали чрез електролиза. 

Обобщава връзката между вида и свойствата на простите вещества и вида и 

свойствата на по-важни съединения на s-елементите (хидриди, оксиди, 

хидроксиди).

Обобщава физични и химични свойства на s-елементите.

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на s-

елементите с разпространението и практическото им приложение.

Илюстрира с примери връзката между състава, строежа, свойствата, значението

и приложението на съединения на s-елементи (Na, K, Mg, Ca) и тяхното влияние

върху околната среда и здравето на човека.

Планира и провежда химични експерименти за изследване свойства на важни за

практиката съединения на натрий, калий, магнезий и калций.

Извлича и анализира информация от различни източници за разпространението,

значението, приложението и въздействието на s-елементите върху околната среда

и здравето на човека и я представя по подходящ начин.

Тема 3. Вещества на р-елементи

1.Прости вещества на елементите от 13 (III 

А) до 17 (VII А)  група

2. Благородни газове

3. Химични съединения на р-елементи

4. Получаване, разпространение,

Свързва мястото на p-елементите в Периодичната система (таблица) със

строежа на техните атоми.

Сравнява р-елементите по електронен строеж и атомни свойства (атомен и

йонен радиус, йонизационна енергия, електронно

сродство,  електроотрицателност) в даден период и група.

Описва  общи  и  специфични  свойства  на  прости  вещества  и  химични



значение, приложение и въздействие на р- съединения на елементите от 13 (III А) група на Периодичната таблица.

елементи и техни съединения върху Изразява с химични уравнения взаимодействията на алуминий с кислород,

околната среда и здравето на човека неметали, вода, киселини и силни основи (получаване на комплексни соли),

метални оксиди (алуминотермия), соли.

Планира  химичен  експеримент  за  доказване  на  амфотерни  свойства  на

алуминиев  оксид  и  алуминиев  хидроксид  и  адсорбционни  свойства  на

алуминиев хидроксид.

Свързва  свойствата  на  простите  вещества  и  химичните  съединения  на

елементите от 13 (III А) група на Периодичната  таблица с

тяхното

разпространение, приложение и въздействие върху околната среда и здравето

на човека.

Описва  общи  и  специфични  свойства  на  прости  вещества  и  химични

съединения на елементите от 14 (IV А) група на Периодичната таблица.

Изразява с химични уравнения взаимодействия на въглерод (с водород,

кислород, други неметали и метали) и на олово (с кислород, неметали, киселини

и силни основи).

Изразява с химични уравнения взаимодействия на въглероден

оксид

(редукционни свойства), въглероден диоксид (с вода, основни оксиди, основи),

въглеродна киселина (протолитни равновесия във воден разтвор, с основни

оксиди, основи и соли) и нейни соли ─ нормални и хидрогенкарбонати

(термично разлагане, със силни киселини и други соли).

Планира химичен експеримент за доказване на въглероден диоксид, карбонати

и хидрогенкарбонати.

Описва свойствата на оловните оксиди.



Изразява с химични уравнения взаимодействията на оловен (II) оксид и оловен

(II) хидроксид с киселини и силни основи ─ получаване на комплексни соли.

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на

елементите от 14 (IV А) група на Периодичната таблица с тяхното

разпространение, значение, приложение и въздействие върху околната среда и

здравето на човека.

Описва въздействието върху човека на въглероден оксид, въглероден диоксид,

токсични метали и неметали.

Описва общи и специфични свойства на прости вещества и химични

съединения на елементите от 15 (V А) група на Периодичната таблица. 

Изразява с химични уравнения взаимодействията на азот и фосфор с водород, 

кислород, други неметали и с метали.

Описва получаването на азот от въздуха. 

Описва строежа и свойствата на амоняка.

Изразява с химични уравнения взаимодействията на амоняк с кислород, вода и

киселини.

Изразява с химични уравнения взаимодействия на оксидите на азота.

Изразява с химични уравнения взаимодействия на концентрирана и разредена

азотна киселина (с амоняк, основни оксиди, основи и соли) и на нитрати

(термично разлагане).

Изразява с химични уравнения взаимодействията на фосфорен (III) оксид (с

кислород и с вода) и на фосфорен (V) оксид (с вода и с основи).

Изразява със схеми и с химични уравнения свойства на фосфорна киселина

(степенна дисоциация, взаимодействия с метали, основни оксиди, основи и



соли).

Планира химичен експеримент за изследване свойствата на амоняк, азотна

киселина, нитрати и фосфати.

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на

елементите от 15 (VА) група на Периодичната таблица с тяхното

разпространение, значение, приложение и въздействие върху околната среда и

здравето на човека.

Описва въздействието върху човека на азот, азотни оксиди, амоняк, нитрати,

фосфати.

Изброява основни екологични проблеми, свързани с употребата и получаването

на нитрати, нитрити и азотни оксиди.

Описва общи и специфични свойства на прости вещества и химични

съединения на елементите от 16 (VI А) група на Периодичната таблица.

Сравнява свойствата на кислорода и озона.

Описва методи за получаване на кислород и озон.

Изразява с химични уравнения и определя условията за протичане на

взаимодействията на кислород (с водород, метали, неметали и оксиди) и на сяра

(с водород, кислород и метали).

Описва строежа и свойствата на серен диоксид и серен триоксид.

Изразява с химични уравнения взаимодействия на диводороден сулфид (с

кислород, вода, основи), на серен диоксид (с кислород, вода и основи), на серен

триоксид (с вода и основи).

Сравнява отнасянията на концентрираната и разредената сярна киселина

спрямо металите.



Изразява с химични уравнения взаимодействията на сярна киселина с метали,

основни оксиди, основи, соли.

Планира химичен експеримент за изследване свойствата на разредена сярна

киселина и сулфати.

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на

елементите от 16 (VI А) група на Периодичната таблица с тяхното

разпространение, значение, приложение и въздействие върху околната среда и

здравето на човека.

Изброява основни екологични проблеми, свързани с получаването и употребата

на серните оксиди.

Описва общи и специфични свойства на прости вещества и химични

съединения на елементите от 17 (VII А) група на Периодичната таблица. 

Изразява с химични уравнения взаимодействия на хлор, бром и йод (с водород, 

метали, неметали, вода и алкални основи).

Сравнява свойства (окислителни и киселинни) на оксокиселините на хлора.

Сравнява свойства (редукционни и киселинни) на безкислородните киселини на 

халогенните елементи.

Планира химичен експеримент за изследване свойства на халогениди.

Свързва свойствата на простите вещества и химичните съединения на 

елементите от 17 (VII А) група на Периодичната таблица с тяхното

разпространение, значение, приложение и въздействие върху околната среда и 

здравето на човека.

Обяснява мястото на благородните (инертните) газове в Периодичната таблица 

чрез строежа на електронната обвивка на атомите им.



Описва разпространението и употребата на инертните газове.

Извлича и анализира информация от различни източници за разпространението, 

значението, приложението и въздействието на p-елементите върху околната

среда и здравето на човека и я представя по подходящ начин.

Тема 4. Вещества на d-елементи

1.Прости вещества на елементите от 8,

11 и 12 група

2. Химични съединения

3.Разпространение и значение на d-

елементи и техни съединения

Свързва мястото на d–елементите (мед, сребро, цинк, желязо) в Периодичната

таблица със строежа на техните атоми.

Обяснява свойствата на d-елементите с електронния строеж на техните атоми. 

Описва характерни физични свойства на мед, сребро, цинк, желязо.

Изпълнява химичен експеримент за изследване свойства на мед, цинк и желязо

и техни съединения.

Изразява чрез уравнения или схеми характерни химични взаимодействия на 

мед, сребро, цинк, желязо и техни съединения с практическо значение.

Свързва свойствата на мед, цинк, желязо и техни съединения с практическото

им приложение.

Изразява състава и свойствата на: основни и амфотерни оксиди (меден оксид,

цинков оксид, железен оксид, дижелезен триоксид), основни и амфотерни

хидроксиди (меден дихидроксид, цинков дихидроксид, железен дихидроксид и

железен трихидроксид) и соли на d-елементи.

Илюстрира с примери биологичното значение на йоните на Cu, Zn, Fe, Ag.

Аргументира необходимостта от рециклиране на металите за опазване на 

околната среда.

Сравнява изучаваните преходни метали по тяхната активност спрямо кислород, 

киселини, основи, вода, соли.

Обобщава характерни свойства на преходните метали.



Извлича и анализира информация от различни източници за разпространението,

значението, приложението и въздействието на d-елементите върху околната среда

и здравето на човека и я представя по подходящ начин.

Тема 5. Класификация и номенклатура

на неорганичните вещества

Класифицира оксиди и хидроксиди според строежа и свойствата им.

Класифицира киселини по състав и 

свойства. Класифицира соли по състав и

свойства.

Прилага правила за наименуване на неорганични съединения и монодентатни

комплексни йони и съединения.

Описва състава и свойствата на неорганични вещества с особена структура, 

използвани в съвременните технологии.

Тема 6. Химическа промишленост и

околна среда

1. Металургия

2. Производство на амоняк

3.Производство на сярна и азотна 

киселина

4. Производство на калцинирана сода

5.Опазване на околната среда при 

химическите производства

Проучва информация за основни химически производства в България и в други

страни.

Изчислява количества на изходни вещества и продукти на химични процеси с 

практическо значение.

Описва основните принципи в металургията на чугуна и стоманата.

Описва основните принципи в металургията на цветните

метали – пирометалургичен и хидрометалургичен метод.

Описва по схема производството на амоняк.

Описва основните принципи при производството на сярна киселина и азотна 

киселина.

Изразява с уравнения основните процеси в черната и в цветната металургия, 

при производството на амоняк, азотна и сярна киселина.

Коментира рисковете от замърсяване на околната среда при химическите

производства.



Коментира възможности за обезвреждане на опасни за човека и околната среда

вещества.

Описва принципите за реализиране на безотпадни производства. 

Коментира екологични проблеми, причинени от токсичните метали.

Брой часове за изучаване на модул Химия на неорганичните вещества в XI клас, втори учебен срок – 72.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 43 часа ~ 60%

За преговор и обобщение до 5 часа ~ 7%

За практически дейности (лабораторни упражнения,

практикуми, дискусии, семинари, учебни екскурзии,

работа по проекти и др.)

не по-малко от 18 часа ~ 25%

За контрол и оценка до 6 часа ~ 8%

Учебните часове за практически дейности включват и следните примерни теми за лабораторни упражнения:

1. Изследване свойства на магнезий и на магнезиеви и калциеви съединения

2. Сравнително разглеждане свойства на алуминий и олово. Доказване на алуминиеви и оловни йони

3. Изследване свойства на въглерод, сяра и йод

4. Изследване свойства на киселини

5. Получаване на газове

6. Сравнително разглеждане на свойства на мед, цинк и желязо

7. Свойства на хидроксидите на мед, цинк и желязо

Практическите дейности, лабораторните упражнения, учебните екскурзии и други могат да се планират към съответните теми или да се 

обособят под формата на учебни практикуми в подходящо време.



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40%

Оценки от контролни работи 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.) 30%



Приложение № 115 към т. 115

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 3. ХИМИЯ НА ОРГАНИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Модулът Химия на органичните вещества е част от профилираната подготовка на учениците по химия и опазване на околната

среда във втория гимназиален етап на средното образование. Структурата и съдържанието на програмата включват: класификация на

органичните съединения според различни качествени и количествени признаци; изясняване структурата на органичните съединения в

съответствие със строежа на въглеродния атом и хибридното му състояние; изясняване връзката между структурата и свойствата на

съединенията, съдържащи различни функционални групи.

Тематично учебното съдържание е структурирано по класове органични съединения като са включени както общи теми, свързани

с класификацията, структурата, изомерията и номенклатурата, така и теми, свързани със специфичните химични свойства, обусловени

от наличието на конкретна функционална група. Програмата е насочена към използване на съвременните теории за химичната връзка и

за строежа на органичните съединения при описание на функционалните групи и молекулите като цяло. Поставен е акцент и върху

приложението на органичните вещества в бита и промишлеността и влиянието им върху околната среда и човека.

Очакваните резултати от модула Химия на органичните вещества насочват обучението на учениците към:

• задълбочаване и разширяване на знанията за строежа и свойствата на органичните съединения, тяхното значение,

приложение в практиката, въздействието им върху околната среда и здравето на човека;

• усъвършенстване на уменията за решаване на практически задачи, свързани с приложението на органичните съединения в

промишлеността и в бита на хората; усъвършенстване на експерименталните умения на учениците за доказване,

различаване и получаване на органични съединения в лабораторни условия;



• усъвършенстване на уменията на учениците за извличане на информация от различни източници и представяне на

информация под различна форма, провеждане на дискусии и работа в екип;

• обогатяване на ценностната система на учениците, насочена към здравословен начин на живот, разумно използване на

природните ресурси за удовлетворяване на материални и енергийни потребности и преодоляване на екологични проблеми,

породени от употребата на органичните съединения.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

1. Пространствен

строеж на органичните 

съединения

1. Структурна теория

2.Стереохимични  

представи

3. Изомерия

Описва същността на структурната теория.

Обяснява химичните връзки и геометрията на молекулите на органичните

съединения въз основа на представите за хибридизация на атомните

орбитали.

Интерпретира данни, прави изводи и заключения за дължината, полярността и

енергията на ковалентните връзки С–С и С–Н в органичните съединения.

Описва факторите, които влияят върху цялостното разпределение на

електронната плътност в молекулите на органичните съединения (индукционен

и мезомерен ефект).

Разграничава по структурна формула конституционни изомери (вeрижни,

позиционни и функционални).

• функционални изомери

2. Въглеводороди

1.Алкани и  

циклоалкан

и

2. Алкени

Класифицира въглеводородите по различни признаци.

Назовава по молекулна формула представители на хомоложните редове на 

алкани, алкени, алкини, съдържащи до 10 въглеродни атома.

Съставя по дадени наименования (по IUPAC) структурни формули на

• циклоалкани

• циклоалкени

• радикал

• стереоизомери



3. Алкини

4. Арени

въглеводороди, съдържащи до 10 въглеродни атома.

Разпознава по структурна или молекулна формула алкани и циклоалкани,

алкени и циклоалкени.

Разграничава представители на различни хомоложни редове с една и съща

молекулна формула ─ алкени и циклоалкани.

Съставя структурни и молекулни формули на въглеводороди въз основа на

експериментални данни.

Изразява със структурни формули възможните конституционни и

пространствени изомери на алкени и алкини, съдържащи до 6 въглеродни

атома.

Представя със структурни формули и наименува конституционни изомери на

диалкилбензени (орто-, мета-, пара-).

Определя хибридното състояние на въглеродните атоми във въглеводороди.

Обяснява образуването на σ- и π-връзки в молекулата на въглеводороди. 

Сравнява σ- и π-връзки в дадена молекула по дължина, валентни ъгли, 

здравина.

Сравнява стабилността на карбениеви йони и радикали с различна структура 

(първични, вторични и третични).

Описва словесно електронната делокализация в бензеновото ядро.

Описва словесно и представя по подходящ начин електронните ефекти на 

метиловия радикал в молекулата на толуен.

Интерпретира таблични и графични данни за физични свойства на 

въглеводороди с права въглеродна верига от хомоложните редове на алкани,

• π-диастереомери

• нитриране

• сулфониране

• термичен

и  каталитичен крекинг

• карбениев йон



алкени и алкини.

Обяснява участието на въглеводородите в заместителни и присъединителни

реакции с техния строеж.

Изразява с химични уравнения взаимодействието на алканите с халогени

(хлор и бром).

Прогнозира хода на взаимодействието на алкани с разклонена верига с

халогени.

Изразява с химични уравнения основните етапи на верижно-радикаловото

заместване при метан – иницииране, развитие и прекратяване на процеса.

Изразява с химични уравнения присъединяване на водород, халогени,

халогеноводороди, вода към ненаситени въглеводороди.

Обяснява хода на реакцията на присъединяване на полярни съединения към

алкени с несиметрично заместена двойна връзка и предсказва продукта,

който се получава в по-голямо количество.

Изразява с химични уравнения окислението на алкени.

Изразява с химични уравнения полимеризация на алкени и винилбензен 

(стирен).

Изразява с химични уравнения присъединяване на халогени,  

халогеноводороди и вода към алкини.

Изразява с химични уравнения взаимодействието на алкини с крайна тройна 

връзка със силни бази (натриев амид, натриев хидрид).

Планира химичен експеримент за получаване и доказване на свойствата на 

етен и етин, като конструира подходяща апаратура.



Изразява с химични уравнения реакциите на електрофилно заместване

(халогениране, сулфониране и нитриране) при ароматните въглеводороди –

бензен и моноалкилбензени.

Изразява с химично уравнение окисление на толуен.

Класифицира заместителите в ароматните системи като активиращи и 

дезактивиращи (о-, р- или m-ориентанти).

Описва състава на природни източници за получаване на въглеводороди.

Описва процесите на термичен и каталитичен крекинг при вторичната 

преработка на нефта.

Изказва мнение и защитава позиция по дискусионни теми, свързани с 

използване на природните ресурси.

Описва приложения на въглеводороди в промишлеността и в бита на хората.

3. Органични

съединения, 

съдържащи различна 

функционална група

1. Халогенопроизводни

2. Алкохоли и феноли

3.Карбонилни  

съединения

4. Карбоксилни

киселини

1. Производни на

Класифицира халогенопроизводните на въглеводородите според вида на

халогена, вида на въглеводородния остатък и броя на халогенните атоми. 

Наименува съгласно правилата на IUPAC халогенопроизводни

на  въглеводородите по дадена структурна формула и обратно.

Назовава с тривиални наименования халогенопроизводни с практическо 

значение: хлороформ, фреон 12, винилхлорид, алилхлорид.

Изразява със структурни формули верижни и позиционни изомери и  със

стереоформули енантиомери на халогенопроизводни,

съдържащи до  6 въглеродни атома.

Разграничава верижни, позиционни и пространствени

изомери на  халогенопроизводните.

• елиминиране

• енантиомери

• поликондензация

• алкоксид

• феноксид

• карбоксилатен йон

• анхидрид

• ацилхалогенид

• амид



карбоксилните киселини Свързва структурата, молекулната маса и вида на халогена

при

3.4.2. Карбоксилни халогенопроизводните с физичните им свойства, като използва таблично или

киселини, съдържащи и графично представени данни.

друга функционална Изразява с химични уравнения реакции на монохалогенопроизводни с воден

група разтвор на алкална основа, с амоняк или амини, с алкален цианид, с

3.5. Амини натриеви ацетилениди.

Изразява с химични уравнения реакции на елиминиране на халогеноводород

от моно- и дихалогеноалкани и предсказва посоката на процеса в зависимост

от структурата на получаващия се продукт при

елиминиране на

халогеноводород от вторични и третични монохалогенопроизводни.

Изразява с химични уравнения реакциите на електрофилно заместване при

халогеноарени (хлоробензен, бромобензен) и коментира

ефекта на

ориентиране при въвеждане на втори заместител в молекулата.

Изразява с химични уравнения основни лабораторни методи за получаване

на халогенопроизводни на въглеводородите (взаимодействие на ненаситени

въглеводороди с халоген или халогеноводород, взаимодействие на етанол с

бромоводород).

Оценява приложения на халогенопроизводни на

въглеводородите в

промишлеността и бита на хората.

Анализира информация за екологични и здравни проблеми, свързани с

използването на халогенопроизводни при производство на пластмаси.

Доказва чрез качествени реакции наличието на халоген в халогеноалкани.

Класифицира алкохоли и феноли според вида на въглеродния атом, при



който е свързана хидроксилната група; вида на въглеводородния остатък и 

броя на хидроксилните групи.

Наименува съгласно правилата на IUPAC алкохоли и феноли по дадена 

структурна формула и обратно.

Наименува с тривиални наименования хидроксилни производни с

практическо значение ─ етиленгликол, глицерол,  бензилов  алкохол. 

Изразява със структурни формули възможни верижни и позиционни изомери 

и с Фишерови стереоформули енантиомери на алкохоли.

Разграничава по дадени структурни формули изомери на алкохоли и феноли.

Свързва структурата и молекулната маса на алкохолите и фенолите с

физичните им свойства, като използва таблични или графични данни.

Коментира възможностите за образуване на водородна връзка при

алкохолите и фенолите и отражението на това свойство върху физичните им

свойства.

Сравнява киселинно-основните свойства на алкохолите и фенолите и

изразява с химични уравнения дисоциацията на феноли във воден разтвор.

Изразява с химични уравнения взаимодействието на алкохолите и фенолите

с алкални метали и с техни хидроксиди.

Изразява с химични уравнения реакциите на –ОН групата в алкохолите с

халогеноводород, естерификация с неорганични киселини – азотна и сярна, 

дехидратация и окисление на първични и вторични алкохоли.

Коментира ефекта на активиране и ориентиране при въвеждане на бромни 

заместители в ароматното ядро при фенол.



Анализира текстове от различни информационни източници във връзка с

физиологичното действие и употребата на метанол, етанол, 1,2-етандиол

(антифриз), глицерол, нитроглицерин (експлозив, сърдечно лекарство),

фенол.

Планира и извършва химичен експеримент за разграничаване на

едновалентни и многовалентни алкохоли чрез качествени реакции.

Класифицира карбонилни съединения според функционалната група и вида

на въглеводородните остатъци.

Наименува съгласно правилата на IUPAC мастни и ароматни алдехиди и

кетони по дадена структурна формула и обратно.

Използва тривиални наименования на карбонилни съединения, познати от

практиката – формалдехид, ацеталдехид, ацетон, бензалдехид.

Разграничава алдехидите и кетоните като конституционни (функционални)

изомери.

Изразява с химични уравнения характерни свойства на алдехиди и кетони –

присъединяване към карбонилната група на циановодород, окисление на

алдехиди (до карбоксилни киселини): редукция (до алкохоли) и реакции,

засягащи въглеводородния остатък (халогениране).

Планира и извършва експерименти за различаване на алдехиди и кетони. 

Разпознава и класифицира мастни и ароматни карбоксилни киселини.

Наименува съгласно правилата на IUPAC мастни и ароматни карбоксилни

киселини по дадена структурна формула и обратно.

Наименува с тривиални наименования карбоксилни киселини с практическо



значение – оцетна, бензоена, палмитинова, стеаринова, олеинова.

Изразява със структурни формули възможни верижни и позиционни

изомери, енантиомери и π-диастереомери на карбоксилните киселини.

Изразява с химични уравнения взаимодействията на карбоксилни киселини с

активни метали, основни оксиди, основни хидроксиди и соли на по-слаби

киселини.

Изразява с химични уравнения реакции, свързани с карбоксилната група:

взаимодействие с първични и вторични алкохоли (естерификация),

дехидратация до анхидрид, взаимодействие с фосфорни халогениди, с

амоняк и амини.

Изразява с химични уравнения реакции, засягащи въглеводородния остатък

в карбоксилни киселини – получаване на α-халогенкарбоксилни киселини.

Изразява с химични уравнения заместителни реакции при ароматните

карбоксилни киселини (халогениране).

Описва биологичното значение на дълговерижните наситени и ненаситени

мастни карбоксилни киселини.

Описва оцетнокиселата ферментация като метод за получаване на оцетна

киселина.

Описва приложения на карбоксилните киселини в бита на хората.

Класифицира производните на мастни и ароматни карбоксилни киселини –

соли, ацилхалогениди, анхидриди, естери, амиди и нитрили.

Наименува съгласно правилата на IUPAC производни на мастни и ароматни 

карбоксилни киселини по дадена структурна формула и обратно.



Изразява с химични уравнения характерните свойства на производните на 

карбоксилните киселини – хидролиза, алкохолиза, аминолиза.

Изразява с химични уравнения осапунването на естерите и в частност на 

мазнините.

Наименува съгласно правилата на IUPAC мастни и ароматни заместени

карбоксилни киселини по дадена структурна формула и обратно.

Назовава с тривиални наименования заместени карбоксилни киселини с

биологично и практическо значение – млечна, салицилова, лимонена,

винена, оксалова.

Коментира влиянието на допълнителната фукционална група върху

киселинността на карбоксилните киселини.

Изразява с химични уравнения характерни свойства на заместените мастни

карбоксилни киселини – киселинни свойства, реакции на заместване

(халоген с аминогрупа), реакции на елиминиране (дехидратация при 3-

хидроксикарбоксилните киселини).

Изразява с химични уравнения взаимодействия на салицилова киселина с

алкохол в кисела среда и с оцетен анхидрид (промишлен метод за

получаване на аспирин).

Изразява с химични уравнения превръщане от вида: пропанова киселина →

2-хлоропропанова киселина → 2-аминопропанова киселина.

Анализира данни от различни информационни източници и представя

приложения в промишлеността и бита на типични представители на

заместените карбоксилни киселини.



Планира експеримент за   различаване  на фенол, бензоена киселина  и

салицилова киселина.

Класифицира амините според вида на въглеводородните остатъци и според 

степента на заместване на азотния атом.

Наименува съгласно правилата на IUPAC мастни и ароматни амини по дадена

структурна формула и обратно.

Сравнява основните свойства на алкиламини (първични,

вторични,  третични) и анилин.

Изразява с химични уравнения заместителни реакции на

амини с  халогеноалкани.

Анализира данни от различни източници за приложението на анилина като 

суровина при производството на багрила и лекарствени препарати.

Описва екологичните и здравните проблеми, свързани с приложението на 

амини.

Коментира експерименти за влиянието на рН върху разтворимостта на 

амините във вода.

4. Природни органични

съединения

1.Аминокиселини и белтъци

2. Въглехидрати

3.Мазнини. Сапуни. Синтетични миещи

Класифицира мастни аминокарбоксилни киселини в

зависимост от

взаимното разположение на двете функционални групи − -

и - аминокиселини.

Наименува съгласно правилата на IUPAC мастни

аминокарбоксилни киселини по дадена структурна формула и 

обратно.

Използва тривиалните наименования на някои

протеиногенни  аминокиселини.

• пептидна връзка

• биполярен йон

• изоелектрична точка

• ксантопротеинова реакция

• биуретова реакция

• алдоза

• кетоза



вещества Изобразява с Фишерови стереоформули конфигурацията на протеиногенните

4.4. Витамини α-аминокиселини.

Описва първична, вторична, третична и четвъртична структура на белтъците.

Свързва структурата на аминокарбоксилните киселини с физичните им

свойства, като използва таблични и графични данни.

Обяснява киселинно-основните свойства на α-аминокиселините с взаимното

влияние на функционалните групи.

Описва отнасянето на α-аминокиселините в разтвор с различно pH и

дефинира понятията изоелектрична точка и биполярен йон.

Изразява с химични уравнения характерни свойства

на α-

аминокарбоксилните киселини (взаимодействие с Na, NaOH, HCl, ROH).

Изразява структурата на ди- и трипептиди, получени от еднакви или

различни α-аминокиселини.

Анализира текстове за биологичното значение на α-аминокарбоксилните

киселини.

Проучва и анализира информация за наличието на аминокиселини в храни и

хранителни добавки.

Доказва експериментално наличието на аминокарбоксилни киселини и

белтъци в хранителни продукти ─ ксантопротеинова и биуретова реакции.

Планира и извършва експерименти, свързани с денатурация и коагулация на

белтъци.

Класифицира монозахариди по броя на въглеродните атоми и вида на

фукционалните групи.



Класифицира въглехидрати по броя на монозахаридните остатъци в

молекулата.

Наименува съгласно правилата на IUPAC моно- и дизахариди по дадена

структурна формула и обратно.

Изобразява ациклични и пръстенни форми на монозахаридите чрез

съответните стереоформули (проекционни формули на Фишер и формули на

Хауърд).

Различава - и -свързване, 1,2-, 1,4- и 1,6-свързване.

Изразява с химични уравнения реакциите на монозахариди в отворена форма

(окисление и редукция, присъединяване на циановодород) и в циклична

форма (получаване на естери).

Сравнява нишесте и целулоза по структура и свойства.

Описва разпространението и приложението на целулозата и нишестето в 

бита и в промишлеността.

Проучва и анализира информация за използването на въглехидратите като 

съставна част на храните и като хранителни добавки.

Обсъжда екологични проблеми при производството на хартия и коментира 

необходимостта от рециклирането й.

Планира експеримент за различаване строежа на глюкоза и фруктоза. 

Извършва експерименти за качествено доказване на въглехидрати в храни и 

напитки.

Описва състава, строежа и физичните свойства на мазнините (наситени и 

ненаситени).



Изразява с химични  уравнения свойства  на мазнините

(осапунване,

преестерификация, хидриране).

Свързва свойствата на мазнините със значението и практическото им 

приложение.

Обяснява хидролизата на ди- и полизахариди, естери, мазнини и белтъци.

Проучва и анализира информация за биологичното значение на -3 и -6 

мастни карбоксилни киселини.

Сравнява по състав, строеж и измивно действие сапуни и синтетични миещи 

вещества (СМВ).

Описва здравни и екологични проблеми, свързани с използването на сапуни

и СМВ.

Изследва експериментално свойства на сапуни и СМВ.

Свързва структурата на витамин С, витамин А и витамин D с разтворимостта 

им във вода и в органични разтворители.

Описва биологичното значение на витамините за живите организми. 

Доказва експериментално наличието на витамин С в напитки.

Проучва и анализира информация за значението и използването на

витамините и здравните проблеми, породени от недостига им и от

прекомерната им употреба.

5. Полимерни

материали –

пластмаси, каучук и 

влакна

Описва и сравнява процеси на полимеризация и поликондензация.

Описва състава на полимери – полиетилен, полипропилен, полистирен, 

поливинилхлорид, полиакрилонитрил, полиметилметакрилат, полиамиди.

Коментира екологични проблеми, свързани с използването на пластмаси.



1. Пластмаси

2.Природен и 

синтетичен каучук

3. Химични влакна

Аргументира необходимостта от разделно събиране на пластмаси.

Извлича и представя информация от различни източници за приложението 

на пластмасите в съвременната промишленост и бита на хората.

Описва основните процедури при добиване на естествения каучук.

Проучва и представя информация от различни източници за приложението

на каучука и каучуковите изделия в съвременната промишленост и бита на 

хората.

Класифицира влакната като природни, изкуствени и синтетични. 

Сравнява свойствата на различни видове влакна.

Свързва свойствата на влакната с приложението им в съвременния живот. 

Извлича и представя информация от различни източници за приложението 

на химичните влакна в текстилната промишленост и за хигиенните и 

топлоизолационните им свойства.

Брой часове за изучаване на модул Химия на органичните вещества в XII клас, първи учебен срок – 72.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 40 часа ~ 55%

За преговор и обобщение до 4 часа ~ 6%

За практически дейности (лабораторни упражнения,

практикуми, дискусии, семинари, учебни екскурзии, 

работа по проекти и др.)

не по-малко от 24 часа ~ 32%

За контрол и оценка до 4 часа ~ 6%



Учебните часове за практически дейности включват и следните примерни теми за лабораторни упражнения:

1. Определяне на молекулната формула на органично съединение по данни от елементен анализ

2. Изследване свойства на алкохоли (едновалентни и многовалентни) и качественото им разпознаване

3. Изследване свойства на карбоксилни киселини

4. Експериментално изследване на структурата и свойствата на мазнините

5. Доказване на въглехидрати в храни и напитки

6. Изследване влиянието на различни фактори върху структурата на белтъците

Практическите дейности, лабораторните упражнения, учебните екскурзии и други могат да се планират към съответните теми или да се 

обособят под формата на учебни практикуми в подходящо време.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40%

Оценки от контролни работи 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и

др.)

30%



Приложение № 116 към т. 116

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 4. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ВЕЩЕСТВАТА 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Модулът Методи за контрол и анализ на веществата е част от профилираната подготовка на учениците по химия и опазване на

околната среда във втория гимназиален етап на средното образование. В програмата са включени знания за основните принципи на

качествения и количествения анализ на веществата. Предвидено е запознаване с възможностите на най-важните инструментални методи,

намиращи приложение в съвременната практика на химичния анализ. Важен акцент в учебната програма е поставен върху

експерименталната работа, решаването на практически задачи в областта на химичния анализ и проблемите, свързани с опазване на

околната среда и здравето на хората.

Учебното съдържание и очакваните резултати в модула насочват обучението на учениците към:

• усвояване на знания за: основните методи и принципи за разделяне на смеси от вещества (хроматография, екстракция,

адсорбция); строежа и значението на координационните (комплексните) съединения; изискванията, свързани с качествения и

количествения анализ на неорганични и органични вещества; класификацията, основните принципи и области на приложение

на инструменталните методи за анализ;

• усъвършенстване и обогатяване на умения за извършване на специфични за аналитичната химия експерименти, за анализ на

веществата; решаване на практически задачи, насочени към опазването на околната среда; интерпретиране на данни от

експерименти; формулиране на изводи и вземане на решения за конкретни случаи и ситуации;

• формиране на отношение на учениците към природните науки и оценяване на необходимостта от провеждане на научни

изследвания, свързани с контрола и опазването на околната среда и здравето на хората.



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия

1. Основни методи и

принципи на

съвременната 

аналитична химия

1. Класификация на

методите за анализ на 

веществата

2.Методи за вземане и 

подготовка на проби за 

анализ

3.Методи за разделяне на

вещества

Аргументира необходимостта от изследване на веществата и осъществяване

на контрол върху тях.

Описва целите на качествения и количествения анализ на веществата. 

Класифицира използваните методи за анализ като

химични и  инструментални.

Класифицира методите за анализ според големината на пробата и според 

количеството на определяемия компонент в нея.

Изброява принципите, които се спазват при вземане на газови (въздух), течни 

(води) и твърди (почви) проби.

Предлага начини за вземане на проби от конкретен обект за анализ и начини за

правилното им съхраняване до провеждането на анализа.

Обяснява необходимостта от разделяне и пречистване на веществата.

Описва материали, пособия и процеси за разделяне на веществата – утаяване, 

разтваряне, екстракция, дестилация, адсорбция и абсорбция.

Описва същността на процеса екстракция.

Дава примери за приложението на екстракцията за извличане на масла и на 

токсични вещества от отпадни води.

Описва принципите и приложимостта на хроматографските методи.

Планира и извършва експерименти за разделяне на смеси от вещества чрез 

хартиена или тънкослойна хроматография.

Планира и извършва експерименти за разделяне на смеси от вещества чрез

екстракция и дестилация.

• качествен анализ

• количествен анализ

• макро-, полумикро-

и микроанализ

• основен компонент

• примес

• следи

• екстракция

• адсорбция

• абсорбция

• хроматографски методи

• неподвижна фаза

• подвижна фаза



2. Качествен химичен

анализ

1. Координационни

(комплексни

)  

съединения

2.Разтворимост на 

веществата. 

Произведение на 

разтворимост

3.Откриване на 

катиони и аниони

4.Откриване на 

функционални групи в 

органични съединения

Разпознава координационни (комплексни) съединения по означени процеси

на дисоциацията им.

Сравнява стабилността на комплексите чрез стойностите на стабилитетните им

константи.

Илюстрира с примери значението на някои координационни съединения за

практиката и за биологичните системи.

Планира и извършва експерименти за получаване на координационни

съединения.

Установява експериментално влиянието на различни фактори върху

разтворимостта на утайки – температура, киселинност, общи йони,

комплексообразуване.

Прилага знания за произведението на разтворимост при оценка и сравняване на

разтворимостта на веществата.

Пресмята разтворимостта на веществата по данни за произведение на

разтворимост и обратно.

Прогнозира възможността за образуване на утайка при дадена концентрация на

йоните в разтвора, като използва произведението на разтворимост.

Използва произведението на разтворимост, за да прецени последователността

на утаяване на две утайки или за превръщане на една утайка в друга.

Обяснява основните изисквания към качествените реакции.

Разпознава експериментално по оцветяването на пламъка съединения на литий,

натрий, калий, калций, стронций, барий.

Описва словесно принципите за анализ на катиони и аниони в разтвор.

• граница на откриване

• пределно допустима 

концентрация

(ПДК)

• стандарт за качество на 

околната среда (СКОС)

• специфични и 

селективни

реакции



Описва аналитичната систематика на катиони и аниони.

Изразява словесно или с химични уравнения качествени реакции за 

откриване на катиони и аниони в разтвор.

Извършва качествени реакции за доказване на катиони: Ag+, Pb2+, Cu2+, Al3+, 

Fe2+, Fe3+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, NH4
+.

Извършва качествени реакции за доказване на аниони в разтвор:

S2─, CO3
2─, SO3

2─, SO4
2─, PO 3─,CrO 2─, Cl─, Br─, I─, SCN─, [Fe(CN)6]4─,

4 4

[Fe(CN)6]3─.

Решава качествени задачи за доказване на йони въз основа на описан 

експеримент.

Провежда експеримент за качествен анализ на конкретна проба (води и 

почви).

Представя по подходящ начин резултатите от проведени експерименти.

Използва данни от проведени експерименти за изводи и заключения.

Събира, анализира и представя данни за контрола на замърсяването на 

околната среда.

Оценява  състоянието  на  околната  среда  за  налични  замърсители  по

експериментални данни.

Описва качествени реакции за определяне и доказване състава на органични 

съединения.

Планира експерименти за доказване на функционални групи в състава на

органични съединения въз основа на данните за качествения състав. 

Установява експериментално наличието на сложна връзка и функционални 

групи в органичните съединения ─ фенолна хидроксилна група, алдехидна



група, карбоксилна група, пептидна връзка.

Планира и провежда експеримент за различаване на глюкоза и фруктоза. 

Използва данни от качествения анализ за определяне състава и за доказване 

на функционални групи в състава на органични вещества.

3. Количествен химичен

анализ

1.Основи на обемния 

анализ

2. Неутрализационен

(киселинно-основен)  

анализ

Изброява основните принципи на обемния анализ.

Описва същността на обемния анализ. 

Дефинира понятието еквивалентен

пункт.

Разпознава основните лабораторни съдове и пособия, използвани в обемния 

анализ, и описва приложението им.

Класифицира методите на обемния анализ според типа на използваните 

химични реакции.

Обяснява същността на неутрализационния анализ.

Приготвя разтвори на киселина или основа с определена концентрация. 

Обяснява същността на неутрализационния анализ.

Извършва по инструкция киселинно-основно титруване на киселина или на

основа.

Използва данни от титруване за определяне на концентрацията или масата на 

определяното вещество.

Използва данни от титруването за изчисляване на количествения състав и pH

на разтвори.

Използва данни от проведени експерименти за изводи и заключения.

• обемен анализ

• титруване

• еквивалентен пункт

• неутрализационен 

(киселинно-

основен)  анализ

4. Инструментални

методи за анализ

1. Класификация на

Класифицира оптичните методи за анализ според взаимодействието на

електромагнитното лъчение с градивните частици на веществата – атомни и 

молекулни спектрални методи.

• атомни спектрални

методи



инструменталните

методи за анализ

2. Основни принципи

на инструменталните 

методи за анализ

3.Области на 

приложение на 

инструменталните 

методи за анализ

Описва основните принципи, на които се основават спектралните методи за

анализ – пламъкова фотометрия, спектрофотометрия.

Описва основните принципи, на които се основава ИЧ-спектроскопията и

приложението й за определяне на функционални групи в органични

съединения.

Описва принципите, на които се основава ЯМР-спектроскопията и

възможностите й за структурно охарактеризиране на органичните съединения

по отношение на вида и последователността на свързване на въглеродните

атоми и мястото на водородните атоми в молекулата.

Описва принципите и възможностите на масспектрометрията за определяне на

молекулната маса на органичните съединения.

Използва данни за определяне на относителна молекулна маса на органични

съединения.

Прогнозира молекулния състав и наличието на определени функционални

групи в органични съединения въз основа на експериментални данни.

• емисионен и

абсорбционен спектър

• спектрограма

• спектрофотометрия

• ИЧ-спектроскопия

• ивици на поглъщане

• ЯМР-спектроскопия

• масспектрометрия

Брой часове за изучаване на модул Методи за контрол и анализ на веществата в XII клас, втори учебен срок – 52.

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 23 часа ~ 44%

За преговор и обобщение до 2 часа ~ 4%

За практически дейности (лабораторни упражнения,

практикуми, дискусии, семинари, учебни екскурзии, 

работа по проекти и др.)

не по-малко от 24 часа ~ 46%

За контрол и оценка до 3 часа ~ 6%



Учебните часове за практически дейности включват и следните примерни теми за лабораторни упражнения:

1. Разделяне на вещества чрез екстракция и хроматография

2.Качествени реакции за доказване на катиони: Ag+, Pb2+, Cu2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Ca2+, Ba2+, Mg2+, NH4
+

2─ 2─ 2─ 3─ 2─ ─ ─   ─ ─ 4─ 3─
3.Качествени реакции за доказване на аниони: S2─, CO3   , SO3   , SO4   , PO4   ,CrO4   , Cl , Br , I , SCN , [Fe(CN)6]  , [Fe(CN)6]

4. Изследване на разтвори за доказване на йони

5. Изследване на проби от води или почви

6. Доказване на функционални групи в органични съединения

7. Експериментално определяне количеството на солна киселина или натриева основа в разтвор

Практическите дейности, лабораторните упражнения, учебните екскурзии и други могат да се планират към съответните теми или да се 

обособят под формата на учебни практикуми в подходящо време.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40%

Оценки от контролни работи 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти

и др.)

30%



Приложение № 92

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 1 „ПРИРОДНОРЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тази програма описва първи модул на профилираното обучение по география и икономика в ХІ клас, средна степен на образование, втори

гимназиален етап. Обучението в модул 1 е насочено да разширява и задълбочава знания, умения и отношения, свързани с природноресурсния

потенциал на Земята и устойчивото развитие. Допринася за изграждането на географски ключови компетентности на ученика и способността му

самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява различни идеи и концепции. Да изразява критично мислене, да използва

специализирана литература и самостоятелно да разработва научна теза. Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на

ученика.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

География на природата

1.Тема Основни методи на 

географското изследване

1. Основни методи на

географското изследване

Познава основните методи на географското изследване. 

Посочва примери за използването на научните методи при 

разкриване на взаимовръзките между природни, демографски 

и социални процеси.

Методи: 

наблюдeние 

балансов; 

дистанционни

; 

картографски; 

математическ

и;  

статистически

; сравнителен; 

прогнозни; 

ГИС.

1.2. Географско изследване Познава основни методи за разработване на географско 

изследване. Познава структурата за извършване на географско

изследване.

географска 

хипотеза;  

географска теза.



2.Тема Процеси и закономерности

в геосферите

1. Процеси и закономерности в литосферата

Коментира видовете взаимодействия между литосферните плочи

и последиците от тях.

Оценява особеностите на релефа като фактор за стопанско 

развитие. Изработва модел на литосферните плочи.

Анализира различни източници на географска информация. 

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски

казус.

флексура; разсед;

отсед; възсед; 

магматизъм; 

метаморфизъм.

2.2. Процеси и закономерности в атмосферата Обяснява значението на зоналността и азоналността за

формиране на климата.

Прогнозира последиците от промените на температурата на

въздуха на глобално и на регионално равнище.

Изработва синоптична прогноза.

Дискутира влиянието на неблагоприятните климатични процеси

и явления върху обществото.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

адвекция; 

сублимаци

я;

албедо

; 

изобар

и;

изобарни карти; 

парникови

газове.

2.3. Процеси и закономерности в хидросферата Разкрива взаимовръзките в системата „атмосфера-

хидросфера- общество“.

Дискутира последиците от проявлението на големи наводнения. 

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

воден баланс; 

басейнов

подход.

2.4. Геосферите и формиране на 

природногеографските комплекси на

Земята

Оценява ролята на педосферата и биосферата при формиране

на природногеографските комплекси (ландшафти).

Коментира характерните особености на природногеографските

комплекси.

Представя типичен ландшафт от родния край в различни форми

(текст, постер, презентация и др.), включително и с използване на

ИКТ.

Анализира различни източници на географска и икономическа

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

равнинни комплекси; 

карстови комплекси; 

глациални

комплекси;  аквални

комплекси.

3. Тема Природноресурсен потенциал

1.– 3.3. Природни ресурси и 

природноресурсен

потенциал

Оценява значението на природните ресурси като

фактор за  стопанско развитие.

Изработва картосхема за териториалното

разпределение на  енергийни и минерални ресурси.

рекреационни 

ресурси; 

агроклиматични 

ресурси.



Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

3.4. Ресурси на Световния океан Оценява значението на ресурсите на Световния океан.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация .

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

шелфов нефт и 

газ; желязно-

манганови  

конкреции; 

биоресурси на 

Световния океан.

4. Тема Алтернативни енергийни ресурси

1. – 4.2. Алтернативни енергийни ресурси

Познава алтернативните енергийни ресурси и географското им 

разпространение.

Оценява значението на алтернативните енергийни ресурси за 

решаване на енергийния проблем.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

енергиен баланс; 

енергийна криза; 

енергийна 

ефективност.

5.Тема Глобалните проблеми

на природноресурсния потенциал на

Земята

1.Природноресурсен потенциал и глобални 

проблеми

Обяснява причините за глобални проблеми (минерално-

суровинен, енергиен, екологичен и продоволствен).

Предлага решения за преодоляване на последиците от проявата

на глобалните проблеми.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

ЮНЕП

5.2.-5.3. Регионални аспекти на глобалните 

проблеми

Дискутира регионалните аспекти на глобалните проблеми. 

Посочва примери за глобални проблеми на регионално

равнище.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

6. Тема Съвременни аспекти на

взаимовръзки в системата „природа –

общество – стопанство“

6.1.-6.2. Съвременни аспекти на

взаимовръзки в системата „природа –

общество – стопанство“

Доказва взаимовръзки в системата „природа –

общество – стопанство“.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава казуси.

глобализация



7. Тема Устойчиво развитие на планетата

1.Възникване и утвърждаване на

концепцията за устойчиво развитие на

планетата

Проследява развитието на идеята за устойчиво

развитие на  планетата.

Познава модела на устойчиво развитие.

Посочва примери за приложение на концепцията за устойчиво 

развитие.

безотпадни 

технологии;  

биотехнологии; 

екологични фондове.

7.2. Антропогенни изменения на природната 

среда и тенденции на устойчивото развитие

Обяснява промените в природната среда, в

резултат на  антропогенната дейност.

Дискутира възможностите за устойчиво развитие на планетата. 

Аргументира отговорна гражданска позиция за

устойчивото  развитие.

Анализира различни източници на географска информация.

7.3. Политики на Европейския съюз

за  устойчиво развитие

Познава дейността на Европейския съюз за осъществяване на 

устойчиво развитие.

Познава основните политики на България за осъществяване на 

устойчиво развитие.

Дискутира проблемите на устойчиво развитие в контекста на 

политиките на Европейски съюз.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Европейска агенция по 

околна среда (ЕАОС); 

Евростат;

екологична политика; 

екологичен 

мониторинг.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма насочва ученика към дейности, свързани с интерпретирането на географски и икономически знания за природните ресурси и

устойчивото развитие; формиране на активна гражданска позиция по глобалните проблеми на човечеството. Поставя ученика в конкретни

практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия да работи в екип, за изява на лични качества.

Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 60%), за практически дейности

и дискусии (до 22%), за контрол и оценка (до 12), за преговор и обобщение (до 6%).



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови 

обсъждания и дискусии

20%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 40%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности в областта 

на българския език

Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; аргументира, дискутира, коментира, оценява,

интерпретира, изследва, защитава, прогнозира, разработва, прилага знания и формира модели на

поведение. Разкрива и обяснява причинно-следствени връзки на глобалните проблеми и процеси.

Математически компетентности

и основни компетентности в 

природните науки и

технологиите

Обяснява и прилага математическите и статистически методи на географско изследване. Анализира

различни географски и икономически източници на информация. Изработва синоптична прогноза,

картосхеми, картодиаграми, таблици и други.

Дигитална компетентност Използва ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация.

Използва мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците, коментира научни

текстове и документи. Използва широк спектър от практически и теоретични знания. Някои от знанията

са водещи в областта и включват критично разбиране на теории и принципи.

Социални и

граждански 

компетентности

Изразява мнение, защитава собствена позиция, дискутира и оценява различни идеи и концепцията за

устойчиво развитие, формира критично мислене. Работи в екип. Ориентира се в съвременните

политически, икономически и културни събития. Показва умение да изслушва, анализира и сравнява

различни гледни точки. Показва самостоятелност, отговорност и толерантност при участие в диалог и в

дискусия и оспорване на мнение, различно от своето. Демонстрира разбиране за ролята и отговорностите

на институциите, които вземат решения на различно ниво, вкл. на ниво ЕС в областта на икономиката,

природоползването и устойчивото развитие.



Инициативност и предприемчивост Проявява инициатива и проектира дейности, насочени към опазване на околната среда.

Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин

на живот

Коментира тенденциите на екологоустойчивото развитие на света. Познава модела на устойчиво

развитие. Предлага начини за решаване на глобалните проблеми. Дискутира казуси.

Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта 

на българския език

Български език и литература:

Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст, както и умения за създаване на

преразказ, план на текст, резюме, съобщение, текст-описание, отговор на научен въпрос и публично

изказване, свързани с природноресурсния потенциал и устойчивото развитие. Развива умения за водене на

дискусия, писмена и вербална аргументация на теза.

Използва знания и развива умения за работа с терминологичен речник. Използва библиографска справка.

Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско съдържание, изучавани по чужд език. Използване на източници

на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и 

основни компетентности в 

природните науки и

технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на статистическа информация.

Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва, използва и интерпретира модели,

схеми и диаграми.

Технологии и предприемачество:

Изработва скици и чертежи. Планира и реализира проект по зададени критерии.

Биология и здравно образование:

Използва специализирани знания при представяне на проблемите на устойчивото развитие, както и на 

съвременните аспекти на взаимовръзки в системата „природа – общество – стопанство“.

Химия и опазване на околната среда:

Познава и характеризира основни свойства на елементи, използвани като природен ресурс.

Физика и астрономия:

Разпознава изучавани обекти и явления в природата и прилага знания и умения при тяхното анализиране.

Демонстрира разбиране на физични процеси, свързани с природноресурсния потенциал и устойчивото

развитие.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира. Използва

компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици, презентации и

тяхното комбиниране. Използва и работи с мултимедийна информация.



Приложение № 93УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 2 „ГЕОПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА КУЛТУРА“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул 2 в XI клас е насочено към разширяване и задълбочаване на знания и уменията на учениците, свързани с геополитическата

структура и организация на обществото, с концепции за развитието му и с регионални особености на електоралните, социално-демографските,

културните и селищни процеси и проблеми; с политико-икономическата структура и организация на регионите; с различията в типологията и

общественото развитие на страните и произтичащите на тази основа конфликти. То създава възможности за изграждане на ключови

компетентности, свързани с развитие на географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство, с изразяване и

аргументиранe на мнение по важни регионални и международни проблеми и политики, с анализиране на информация от различни източници, с

коментиране на хипотези за бъдещото развитие на света и глобалните проблеми, с формиране на модели на поведение за активна гражданска

позиция на ученика.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

І. ГЕОГРАФИЯ

НА 

ОБЩЕСТВОТО

1. Тема Политическа 

география и

геополитика

1.1 - 1.2. Същност и

развитие на

политическата  

география и геополитиката.

Познава същността на политическата география и мястото й сред другите

науки. Идентифицира понятието геополитика.

Разбира приносите на древните народи за организация на държавата и обществото. 

Интерпретира значението на Великите географски открития за политическото и 

икономическото развитие на света.

Познава идеите на Алфред Маън и Халфорд Макиндер за развитието на 

политическата география.

Коментира предимства на морските държави спрямо 

континенталните. Анализира съвременните промени на

политическата карта на света.

Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

геополитическо

положение;  

европоцентризъм; 

атлантизъм;

евразийство.



2. Тема Геополитически и 

икономически концепции за 

развитие на обществото

2.1.-2.2. Геополитически и

икономически концепции за

развитие на обществото

Познава основни геополитически концепции и модели за развитие на света: 

концепцията за световната власт, мондиализмът, евроазиатството.

Познава основни икономически концепции и модели за териториална организация

на стопанството – на Йохан фон Тюнен, Алфред Вебер и Валтер Кристалер. 
Назовава водещите локализационни школи в света.

еднополюсен; двуполюсен; 

многополюсен модел; 

щандортни теории.

3.Тема Геополитика и 

икономическо развитие

3.1. Глобализация на 

политическите процеси

Обяснява политическите процеси и промени, довели до глобализация на 

съвременния свят.

Назовава идеите на Самюъл Хънтингтън за бъдещия модел на световен конфликт –

„сблъсък на цивилизациите“, ролята на Запада „Западът срещу останалия свят“ и 

глобализацията.

Познава идеите и на други значими геополитици от XX век, представители на различни

школи.

цивилизационен регион;  

студената война;

нов световен ред.

3.2. Глобализация на 

икономическите процеси

Познава интеграционни модели на икономическо развитие през ХХ и началото на 

ХХІ век.

Доказва значението на международното политическо и икономическо сътрудничество

при решаване на глобалните проблеми - международния тероризъм, търговията с оръжие

и наркотици, трафик на хора.

западен

интеграционе

н  модел;

световен

интеграционе

н  модел;

нов икономически ред.

4. Електорална география Дефинира същността на електоралната 

география. Съпоставя видовете избирателни

системи.

Дискутира упражняването на избирателно право.

Обяснява основните географски фактори, влияещи върху електоралното поведение на

хората.

политически сили; 

мажоритарна

избирателн

а  система;

пропорционална 

избирателна система;  

смесена избирателна 

система.

5. Демографски процеси

5.1. Езикови семейства и 

езикови групи в света

Познава основните езикови семейства в света: индоевропейско, кавказко, уралско, 

алтайско и семито-хамитско.

Изработва картосхема на териториалното разпространение на езиковите семейства и

езиковите групи в Европа.

Анализира информация от различни източници.



5.2. Географско 

разпространение на 

основните религии в света

Съпоставя основните признаци на религиите в света: християнство, ислям,

будизъм, индуизъм, юдаизъм и техните ценности.

Познава основните религиозни течения (направления): католицизъм,

протестанство, източно православие, сунити, шиити, алиани.

Доказва връзката религия – демографски особености на

населението. Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

Етническо самосъзнание;  

етническо 

самоопределение.

5.3. Социално-

демографски процеси

Познава основните характеристики на социално-демографските процеси.

Дискутира взаимното влияние на демографските и социалните 

процеси. Интерпретира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

Икономически неактивно  

население

6. Демографски проблеми и 

демографска политика

6.1. Демографски преход. 

Глобални и регионални 

тенденции в 

демографското развитие

на света

Дефинира демографския преход и връзката с типовете 

възпроизводство. Проследява развитието на демографския преход.

Анализира демографската ситуация на глобално равнище.

Дава примери за регионални различия в изменението на основните

демографски показатели.

Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

просто възпроизводство; 

стеснено 

възпроизводство;  

разширено 

възпроизводство.

6.2. Демографски проблем Обяснява основните характеристики на демографския проблем чрез

демографски показатели.

Доказва регионални различия на демографския 

проблем. Анализира информация от различни

източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

фертилна възраст; 

коефициент на

плодовитост.

6.3. Демографска политика Обяснява демографската политика като инструмент за решаване на

демографския проблем.

Познава видовете демографска политика.

Посочва примери за успешна демографска политика на регионално 

равнище. Разработва отговор на научен въпрос или решава географски 

казус.

Стимулираща демографска  

политика;

Лимитираща демографска  

политика.

7. Селища Разграничава типовете селища в исторически и пространствен аспект.

Познава признаците за дефиниране на съвременните селища в различните 

региони. Представя информация за функционалната класификация на градовете.

Изработва модел на съвременен град.

радиална(звездообразна)  

планировка;

правоъгълна

планировка;  надлъжна 

планировка; градска

инфраструктура.



8. Урбанизация и 

урбанизационни процеси

8.1. Развитие на 

урбанизацията в света

Обяснява регионалните особености и тенденции на урбанистично развитие: 

европейски, северноамерикански, японски тип.

Дефинира съвременните форми на урбанизация.

Изказва мнение за бъдещото развитие на агломерациите. 

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

агломерационни ядра; 

агломерационни ареали;  

конурбация.

8.2. Урбанизационни процеси и

градско развитие

Познава модели на градско развитие.

Коментира проблеми на урбанизираните и селските територии. 

Прогнозира развитието на високоурбанизираните и селските територии. 

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

рурурбанизация;

„умни“ градове;

„зелени“ градове;

„свиващи се“ градове.

ІІ. ГЕОГРАФИЯ НА 

РЕГИОНИТЕ И СТРАНИТЕ

9. Съвременна политическа и

икономическа организация на

регионите в света

Познава основни политически и икономически организации в регионите. Назовава 

страни членки, основни инициативи и центрове на организациите. Дискутира 

значението на регионалните организации за развитието на регионите. Анализира 

информация от различни източници.

ОЧИС; ОССЕ;

Меркосур; 

Африкански

съюз.

10. Критерии и показатели за 

класификация на страните

Дефинира понятията критерий и показател.

Познава основните групи критерии: културно-политически,

икономически,  социално-демографски.

Съотнася показателите към съответните групи критерии.

Подбира показатели за характеристика и класификация на страни. 

Представя информация по основни критерии и показатели.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

Расово-

етническа

принадлежност;

темп на нарастване на БВП;

производство на

електрическа енергия/човек;

темп на нарастване на

населението; доходи;

консумация на електрическа

енергия на глава от

населението;

индекс на

човешко

развитие;

жизнен стандарт.



11. Типология на страните Познава типологията за изучаване на страни в света: малки привилегировани

нации; страни на преселнически капитализъм; Г-77 (Клуб на бедните).

Сравнява страни от изучените типологични 

групи. Анализира информация от различни

източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

12. Международни проблеми

и регионални конфликти

12.1. Международни и 

регионални конфликти 

на етно-религиозна

основа

Групира международните и регионални конфликти на етно-религиозна 

основа. Обяснява основните причини за възникването им.

Локализира международните и регионални конфликти на етно-религиозна основа 

на политическата карта.

етнически конфликт; 

религиозен конфликт; 

международен

конфликт.

12.2. Регионални конфликти Коментира причините за възникването на регионални конфликти и последиците

от тях.

Локализира територии на регионални конфликти на сушата и в Световния 

океан. Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

12.3. Регионални аспекти 

на глобалните проблеми

Интерпретира проявлението на глобални проблеми и влиянието им 

върху развитието на обществото в регион по избор.

Коментира алтернативни хипотези за бъдещото развитие на избрана страна или 

регион.

Анализира информация от различни източници.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас - 36 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма предполага даване на знания за важни геополитически и обществени процеси, насочва ученика към дейности, свързани с 

анализирането на информация от различни източници, за формиране на активна гражданска позиция по глобални проблеми на човечеството и 

проблеми на общественото развитие. Поставя ученика в конкретни практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия за работа в екип, 

за изява на личните му качества чрез разработване на отговори на научни въпроси, решаване на географски казуси, разработване на проекти и 

модели, развива творческите търсения на ученика.
Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 60%), за практически дейности 
и дискусии (до 22%), за контрол и оценка (до 12%), за преговор и обобщение (до 6%).



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания 

и дискусии

20%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 40%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности в областта

на  българския

език

Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; аргументира, дискутира, коментира, оценява,

интерпретира, изследва, защитава, прогнозира, разработва, прилага знания и формира модели на

поведение. Разкрива и обяснява причинно следствени връзки на глобалните проблеми и процеси. Изготвя

модел, проект, характеризира геополитическото и общественото развитие в света.

Математически компетентности и

основни компетентности в

природните науки и технологиите

Обяснява и прилага математическите, статистически и компютърни методи на географско изследване.

Изработва модел на съвременен град. Анализира информация от различни източници (географски,

икономически, статистически). Изработва картосхеми, картодиаграми, таблици.

Дигитална компетентност Използва ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация.

Използва мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците. Изготвя отговор на

научен въпрос, представя разширен план конспект, коментира научни текстове и документи, актуализира

географска информация, прилага теоретични знания и практически умения.

Социални и

граждански 

компетентности

Изразява мнение, защитава собствена позиция, дискутира и оценява различни идеи и концепции за

геополитическото развитие на света, отделни региони и страни, ориентира се в съвременните

геополитически и икономически събития, формира критично мислене. Показва умение да изслушва,

анализира и сравнява различни гледни точки. Показва самостоятелност, отговорност и толерантност при

участие в диалог и в дискусия и оспорване на мнение, различно от своето. Демонстрира разбиране за

ролята и отговорностите на институциите и организациите, които вземат решения за развитие на

обществото и разрешаването на различни конфликти на глобално и регионално равнище.

Инициативност и предприемчивост
Проявява инициатива и проектира дейности, насочени към създаване на модели на бъдещо развитие 

на урбанизираните територии в света.



Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин на

живот

Коментира тенденциите на устойчивото развитие на света, предлага начини за решаване на глобалните 

проблеми, решава казуси, доказва ролята на високите технологии за общественото развитие.

Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта на

българския език

Български език и литература:

Използва подробни практически и теоретични знания и умения за работа с различни видове

текстовe. Развива умения за водене на дискусия. Изработва писмена и вербална аргументация

на теза. Създава писмени разработки (отговор на научен въпрос, географски съобщения).

Използва библиографска справка и терминологичен географски речник.

Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско и икономическо съдържание, изучавани по чужд

език. Използване на източници на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и

основни компетентности в

обществените науки и технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на статистическа

информация. Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва, използва и

интерпретира модели, схеми, диаграми.

История и цивилизации:

Прилага историческия подход при проследяване на възникването и развитието на

политикогеографското познание и политическата география. Анализира в исторически аспект

промените в политическите процеси и политическата карта на света, формирането на важни

политико - стопански структури и организации.

Технологии и предприемачество:

Изработва диаграми, картосхеми и статистически таблици. Дискутира възможностите за

кариерно развитие в условията на съвременното стопанство. Планира и реализира проект,

научно съобщение по зададени критерии.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира.

Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици,

презентации и тяхното комбиниране. Използва и работи с интернет информация.



Приложение № 94

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 3 „СЪВРЕМЕННО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул 3 в ХІ клас е насочено да разширява и задълбочава знания, умения и отношения, свързани с развитието на световното

стопанство, преодоляване на енергийния проблем и оценяване на международната икономическа интеграция. Допринася за изграждането на

географски и икономически ключови компетентности на ученика и способността му, самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и

оценява различни идеи и концепции. Да изразява критично мислене, да използва справочна литература и самостоятелно да разработва научна

теза. Да формира модели на поведение за активна гражданска позиция на ученика.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

1.Тема Съвременни процеси 

на икономическо развитие

1.– 1.2. Глобализацията и 

регионализацията като основни процеси 

на съвременното икономическо

развитие

Обяснява взаимното влияние и проявлението на глобализацията

и регионализацията в света.

Сравнява съвременното икономическо развитие на полюсите на

световното стопанство.

Познава макрорегионите в света (Американски, Евро-Азиатски,

Азиатско-Тихоокеански, Африкански) и перспективите за

тяхното развитие.

регионална интеграция

1.3. Интеграцията – основна форма

на организирано сътрудничество

Разбира интеграцията като форма на 

организирано сътрудничество.

Дискутира проблемите, възникнали в резултат на 

съвременните процеси на развитие - глобализация, 

регионализация и интеграция.

Анализира различни източници на географска и 

икономическа информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава 

географски казус.



2.Тема Модели на

съвременното стопанство

1.Организация на стопанската дейност в 

различните модели

Обяснява съвременната обществена организация на стопанска 

дейност в различните икономически системи.

Разграничава основни икономически показатели на стопанството.

стопански ресурси;

регулирана пазарна 

икономика; паричен капитал;

инфлация; 

пазарна

рецесия;

икономически инструменти

на  държавата –

данъци и такси; външен дълг.

2.2.– 2.3. Пазарното стопанство –

развитие и бъдеще

Анализира механизмите на пазарното стопанство и значението

на пазарното регулиране.

Познава „китайския модел“ на икономическо развитие. 

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски 

казус.

3. Тема Международна

икономическа интеграция

3.1.-3.2. Международните икономически 

организации – фактор за преодоляване 

на стопанските различия

Определя основните потоци на стокообмен и инвестиции в света. 

Познава целите и структурата, и регионите на интеграция на 

важни икономически организации.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

мита; 

безмитен 

внос;

офшорни 

компании;  

смесени 

компании; 

мениджмънт; 

маркетинг;

фирмено разузнаване;

Световна търговска организация 

(СТО);

Световна банка за развитие;

Световен икономически

форум; Международен валутен 

фонд; Организация за 

икономическо сътрудничество 

и развитие; Азиатско-

Тихоокеанско икономическо 

сътрудничество (АПЕК).



4. Тема Външноикономически връзки

1.Структура на 

външноикономическите

връзки

Познава структурата на външноикономическите връзки.

Дава примери за различия във външната търговия на региони

в света.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

търговия с

патенти; 

кредитиране;

валути и валутни 

приходи; БРИК;

рейтингови системи.

4.2. Нововъзникващите пазари – основен

двигател на бъдещото икономическо

развитие

Обяснява влиянието на нововъзникващите пазари в света.

4.3. Подготовката на кадри –

съвременна форма на

външноикономически връзки

Дискутира световните тенденции в кариерното развитие и 

формирането на професии на бъдещето.

широкопрофилно 

образование;  МВА 

(Магистър бизнес 

администрация).

5.Тема Динамично развитие 

на международния туризъм

1.Международният туризъм

– съвременна форма на

стопанско развитие

Обяснява факторите, които определят международния

туризъм като „туристическа индустрия“.

Локализира съвременните туристически потоци в света. 

Изработва картосхема на съвременните туристически потоци 

и световните туристически дестинации.

6.Тема Съвременно състояние и развитие 

на енергетиката

1.Световна енергийна система

– електропроизводство и

топлоенергетика

Познава промените в добива на горива и формирането на

нови енергийни региони.

Дискутира бъдещото развитие на енергетиката

чрез  конвенционални и алтернативни енергийни

източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски 

казус.

световно енергийно

потребление; условно гориво;

средна котировка на сорта

Brent; шистов газ;

зелена енергия.

6.2. Атомната енергетика – фактор в 

световната геополитика

Изказва мнение за предимствата и опасностите от развитието

на ядрената енергетика.

Проучва различни източници на географска и икономическа 

информация.

Защитава проект за възможните решения на енергийния

проблем в света.



7. Тема Големи енергийни проекти в света

7.1.-7.2. Електропроизводство от

възобновяеми източници и перспективи

за развитие на енергийните проекти

Коментира стратегии и политики за реализиране на съвременни

енергийни проекти.

Познава световни проекти за електропроизводство от възобновяеми

източници: Китай (ВЕЦ „Трите клисури“); Мексико (производство

на чиста енергия от слънчеви колектори); Африка (Египет, Мароко,

РЮА, Етиопия, Кения, Тунис) – строителство на вятърни паркове;

Индия (хибридна вятърна и слънчева централа); Япония и

Саудитска Арабия (соларен проект в пустинята „Softbank“); Индия

(вятърен енергиен парк

„Муппандал“); Чукотка, Русия (плаваща АЕЦ); САЩ (добив на

природен газ от шисти); Канада (добив на петрол от пясък, проект

„Kearl“).

Дискутира световното потребление на енергия и промените в

околната среда.

Анализира различни източници на географски и икономическа

информация.

Представя енергиен проект на бъдещето по избор.

фотоволтаична енергия; 

слънчеви топлинни централи; 

офшорни вятърни проекти; 

наземни вятърни инсталации; 

осмотична енергия; 

транспортни горива-етанол; 

нефтени пясъци;

битумен нефт;

емитери на въглероден диоксид; 

генерирани емисии на парникови 

газове.

8.Тема Високите технологии

и световното стопанство

1.Съвременни приложения на високите 

технологии в развитие на стопанството

Проследява възникването и развитието на високите технологии. 

Определя стопанските отрасли с най-голяма приложимост на 

високите технологии.

автоматизация; 

роботизация; 

силициева 

долина;

уеб-базирани технологии;  

технопарк;

мобилни 

технологии;  

нанотехнологии; 

субституция;

генно инженерство; 

електронно правителство.

8.2.-8.3. Териториално разпределение на

производството на високи технологии в

света

Изработва картосхеми на водещите държави и райони на 

производство на високи технологии и научни изследвания.

8.4. Перспективи за развитие на високите

технологии като основен фактор за

съвременно стопанско развитие

Познава успешни модели на стопанско развитие чрез прилагане 

на високите технологии.

Проучва различни източници на географска и икономическа 

информация.

Изразява мнение за развитието на ІТ сектора.



9. Тема Транснационални корпорации

1.Транснационалните корпорации

– продукт на процеса глобализация

Проследява възникването, развитието и структурата на ТНК. 

Обяснява връзката между ТНК и информационните 

технологии. Познава модел на развитие на ТНК по избор.

Изработва картосхема на пространственото проявление на

ТНК по избор.

монопол; 

антимоноп

ол;  

концерн;

централизация на

капитала; 

мегакорпорации; 

либерализация на

пазарите.

9.2. Проблеми и бъдеще на ТНК Дискутира влиянието на ТНК върху развитието на

националните стопанства.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски 

казус.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма насочва ученика към дейности, свързани с интерпретирането на географски и икономически знания за развитие на световното

стопанство; формиране на активна гражданска позиция по основни икономически проблеми на човечеството. Поставя ученика в конкретни

практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия за работа в екип, както и за изява на личните му качества чрез разработване на

географски и икономически реферати и проекти. Развива творческите търсения на ученика.

Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 60%), за практически дейности

и дискусии (до 22%), за контрол и оценка (до 12), за преговор и обобщение (до 6%).

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка :

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания 

и дискусии

20%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 40%



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности  

българския 

език

в областта на Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; аргументира, дискутира, коментира, оценява,

интерпретира, изследва, защитава, прогнозира, разработва, прилага знания и формира модели на

поведение. Разкрива и обяснява причинно следствени връзки на глобалните проблеми и процеси.

Математически компетентности и

основни компетентности в

природните науки и технологиите

Обяснява и прилага математическите, статистически и компютърни методи на географско изследване.

Анализира различни географски, икономически и статистически източници на информация. Изработва

картосхеми и картодиаграми. Изработва модел на вид стопанско производство.

Дигитална компетентност Използване на ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация, 

използване на мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците, изготвя и

представя разширен план конспект, коментира научни текстове и документи. Актуализира различна

научна информация. Използва практически и теоретични знания.

Социални 

компетентност

и

и граждански Изразява мнение, защитава собствена позиция, дискутира и оценява различни идеи и концепции за

развитие на световното стопанство, ориентира се в съвременните геополитически и икономически

събития, формира критично мислене. Показва умение да изслушва, анализира и сравнява различни

гледни точки. Показва самостоятелност, отговорност и толерантност при участие в диалог и в

дискусия и оспорване на мнение, различно от своето. Демонстрира разбиране за ролята и

отговорностите на институциите и организациите, които вземат решения за развитие на стопанството в

света и разрешаване на енергийната криза.

Инициативност и предприемчивост
Проявява инициатива и проектира дейности, насочени към създаване на модел на бъдещо развитие 

на стопанството в света.

Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин

на живот

Коментира тенденциите на устойчивото развитие на света в условията на разработване на нови

енергийни ресурси. Предлага начини за решаване на глобалните проблеми, изследва казуси,

демонстрира възможностите на високите технологии за по-целесъобразен и начин на живот.

Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта на

българския език

Български език и литература:

Използва подробни практически и теоретични знания и умения за работа с различни видове



текстовe. Развива умения за водене на дискусия, изработва писмена и вербална

аргументация на теза. Създава преразказ, план на текст, резюме, съобщение, текст-описание,

отговор на научен въпрос и публично изказване, свързани с развитието на световното

стопанство, преодоляване на енергийния проблем и оценяване на международната

икономическа интеграция. Използва библиографска справка и терминологичен речник.

Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско и икономическо съдържание, изучавани по

чужд език. Използване на източници на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и

основни компетентности в

обществените науки и технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на статистическа

информация. Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва,

използва и интерпретира модели, схеми, диаграми и икономически анализи.

История и цивилизации:

Прилага историческия подход при проследяване на възникването и развитието на световното

стопанство. Анализира в исторически аспект формирането на важни стопански структури.

Технологии и предприемачество:

Изработва диаграми, картосхеми и статистически таблици. Дискутира възможностите за

кариерно развитие в условията на съвременното стопанство. Планира и реализира проект,

реферат, научно съобщение по зададени критерии.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира.

Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици,

презентации и тяхното комбиниране. Използва и работи с интернет информация.



Приложение № 95

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 4 „ЕВРОПА, АЗИЯ И БЪЛГАРИЯ“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул 4 „Европа, Азия и България” в ХІ клас е насочено към разширяване и задълбочаване на знания, умения и отношения,

свързани с географията на регионите и страните и с изграждането на ключови географски компетентности на ученика. То съдейства за развитие на

способността му, самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява различни идеи и концепции, което да разшири неговата

географската култура за разбиране и разумна дейност в географското пространство. Допринася за формиране у ученика на умения за: изразяване

критично мислене, анализиране на информация от различни източници, разработване на научна теза. Ученикът избира съвременни модели на

поведение и проявява активна гражданска позиция.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

1.Тема: География на регионите

и страните

1.1.- 1.2. Географска

идентификация на Евроазиатския

регион

Очертава границите на Евроазиатския регион.

Обяснява значението на географското положение на 

Евроазиатския регион.

Групира държави в региона по определени географски показатели

(площ, население, гъстота на населението, брутен вътрешен продукт на

човек от

населението).

Демонстрира ролята на отделни държави в геополитическите 

и геоикономическите процеси в региона.

Анализира основните културно-политически и стопански 

характеристики на Евроазиатския регион.

Интерпретира ролята на региона в глобалната политика и 

икономика. Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.



1.3.- 1.11. Териториална 

диференциация на 

Евроазиатския регион

1.3.-1.11. Подрегиони – Северна Европа,

Западна Европа, Южна Европа, 

Централна Европа, Източна Европа, 

Централна Азия, Далечен Изток, 

Среден Изток, Близък Изток

Анализира по алгоритъм основните подрегиони в Евроазиатския 

регион: географско положение и граници; геополитическо влияние в 

региона и света; природоресурсен потенциал; геодемографски процеси; 

селищно развитие и урбанизация; икономическо развитие.

Характеризира избрани страни в подрегионите: Северна Европа 

(Швеция), Западна Европа (Великобритания), Южна Европа (Испания), 

Централна Европа (Полша), Източна Европа (Украйна), Централна 

Азия (Казахстан), Далечен Изток (Индонезия), Среден Изток (Иран), 

Близък Изток (Израел).

Дискутира основни вътрешнорегионални 

проблеми. Изработва картосхеми на

подрегионите.

Анализира информация от различни източници.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

1.12.

Вътрешнорегионална  

икономическа

интеграция

Дефинира основните характеристики на 

вътрешнорегионалната икономическа интеграция.

Дава примери за съвременни организации на 

вътрешнорегионалната икономическа интеграция.

Свързва създаването на познати организационни структури с

основните цели на вътрешнорегионалната икономическа интеграция.

Анализира информация от различни източници.

ЕАСТ; Арабска лига; 

Европейски фонд

за  

регионално развитие; 

Европейски социален фонд; 

Кохезионен фонд.

1.13. Интеграционни процеси

на Балканите

Очертава главните политически и икономически аспекти на 

интеграцията на Балканите.

Групира балканските страни във връзка с участието им в ОЧИС, Пакт 

за стабилност.

Коментира ролята на международните инфраструктурни проекти 

за развитието на Балканите.

Дискутира ролята на балканските страни членки на ЕС за балканската

интеграция.

Представя ролята и мястото на Румъния в интеграционните процеси 

на Балканите.

1.14. България в 

регионалната интеграция.

Идентифицира ролята и мястото на България в 

интеграционните структури.

Обяснява промените в геополитическото й положение като резултат 

от участието на България в основните регионални организации.

Обяснява промените в социално-икономическото развитие на

България, като резултат от балканската й интеграция.



Дискутира ролята на България в бъдещи интеграционни процеси 

на Балканите.

Изразява мнение за мястото и ролята на България в 

интеграционните процеси на Балканите.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

1.15. Бъдещето на 

Евроазиатския регион

Коментира перспективите във вътрешнополитическата диференциация 

на Евроазиатския регион.

Коментира перспективите на интеграционните процеси в региона.

Сравнява стопанското развитие на региона със 

Северноамериканския регион.

Анализира информация от различни източници.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас – 36 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма насочва ученика към дейности, свързани с анализирането на географски и икономически знания за география на регионите и

страните; формиране на активна гражданска позиция по проблемите на Евроазиатския регион и България. Поставя ученика в конкретни

практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия за работа в екип, за изява на личните му качества чрез разработване на отговори на

научни въпроси и реферати, решаване на географски казуси, разработване на проекти и модели, развива творческите търсения на ученика и създава

възможности за изява на личните му качества.

Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 42%), за практически дейности

и дискусии (до 32%), за контрол и оценка (до 12), за преговор и обобщение (до 14%).

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания и дискусии 30%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 30%



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности в областта

на  българския

език

Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; аргументира, дискутира, коментира, оценява,

интерпретира, защитава, разработва, прилага знания и формира модели на поведение. Разкрива и

обяснява причинно следствени връзки на глобални и регионални проблеми и процеси.

Математически компетентности и

основни компетентности в

природните науки и технологиите

Обяснява и прилага математическите и статистически методи на географско изследване. Aнализира

информация от различни източници. Изработва картосхеми, картодиаграми, таблици. Изработва

геополитическа прогноза.

Дигитална компетентност Използване на ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация, 

използване на мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците. Изготвя и представя

разширен отговор на научен въпрос, реферат, коментира научни текстове и документи, актуализира

географска информация, прилага теоретични знания и практически умения. Някои от знанията са

водещи в областта и включват критично разбиране на теории и принципи.

Социални и

граждански 

компетентности

Изразява мнение, защитаван собствена позиция, дискутира и оценява различни идеи за развитие. Работи в

екип, ориентира се в съвременните политически, икономически и културни събития, формира критично

мислене. Показва умение да изслушва, анализира и сравнява различни гледни точки. Показва

самостоятелност, отговорност и толерантност при участие в диалог и в дискусия и оспорване на мнение,

различно от своето. Демонстрира разбиране за ролята и отговорностите на институциите, които вземат

решения на различно ниво в областта на геополитиката, икономиката, инфраструктурата и интеграцията.

Инициативност и предприемчивост
Проявява гражданска инициатива и проектира дейности, насочени към създаване на 

регионални интеграционни процеси и структури.

Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин

на живот

Коментира тенденциите на развитие на Евроазиатския регион. Конструира модел на устойчиво

геополитическо развитие. Предлага начини за решаване на регионалните културно-политически и

социално-икономически проблеми.Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта 

на българския език

Български език и литература:

Използва подробни практически и теоретични знания и умения за работа с различни видове текстове.

Развива умения за водене на дискусия, писмена и вербална аргументация на тези. Създава писмени

разработки (отговор на научен въпрос, реферат, географски съобщения). Използва библиографска

справка и терминологичен географски речник.



Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско съдържание, изучавани по чужд език. Използване на

източници на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и 

основни компетентности в 

природните науки и

технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на статистическа информация.

Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва, използва и интерпретира модели,

схеми и диаграми.

История и цивилизации:

Прилага историческия подход при проследяване на възникването и развитието на региона. Анализира в

исторически аспект промените в политическата карта на региона и при формирането на важни политико -

стопански организации.

Технологии и предприемачество:

Изработва скици и чертежи. Планира и реализира проект по зададени критерии.

Биология и здравно образование:

Използва специализирани знания при представяне на проблемите на устойчивото развитие на регионите.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира. Използва

компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици, презентации и

тяхното комбиниране. Използва и работи с мултимедийна информация.



Приложение № 96

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

(ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА)

МОДУЛ 5 „БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА“ 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул 5 в ХІІ клас е насочено към задълбочаване, разширяване, обобщаване на знанията, уменията и отношенията, за работа в

екип, за участие в ученическо изследване по даден проблем, за изготвяне на учебни прогнози и ученически проекти, за систематизиране и

трансформиране на географска и икономическа информация от различни източници, за участие в дискусия. Учебната програма допринася за

надграждане на географски компетентности на ученика и способността му самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява

различни идеи и концепции; да изразява критично мислене; да използва справочна литература; самостоятелно да разработва научна теза; да

формира активна гражданска позиция.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

1.Тема Геополитическо положение 

на България.

1.–1.2. Геополитическото положение на 

България – фактор за икономическо и 

социално развитие

Коментира мястото на България в европейското и балканското

икономическо, политическо и културно пространство.

Коментира предимствата на геополитическото положение на България, в

контекста на балканската интеграция.

Изразява мнение за значението на съвременното геополитическо

положение на България, за икономическото и социалното развитие на

страната.

Анализира различни видове източници на географска информация с

геополитическо съдържание.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.



2. Тема Демографски проблеми в България 

2.1.-2.2 Демографски процеси, демографска 

ситуация и демографски потенциал в 

България

Коментира демографските процеси в България.

Обяснява зависимостта между съвременните миграции и жизнения 

стандарт на населението в България.

Прогнозира бъдещото развитие на демографските процеси в България. 

Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

коефициент 

на  

раждаемост; 

коефициент 

на  смъртност; 

брачност; 

разводимост.

2.3.-2.4 Демографски проблеми в България Посочва примери за демографски проблеми в България.

Коментира икономически и социални последици от проявлението на 

демографските проблеми в страната.

Анализира различни източници на географска и икономическа 

информация.

Предлага решения за преодоляване на демографските проблеми. 

Разработва отговор на научен въпрос (или решава казус, или пише есе), 

свързан с демографските проблеми в България.

българска диаспора

3.Тема Съвременно развитие, проблеми и 

тенденции на селищната мрежа в България

1.Съвременно развитие на селищната мрежа в

България

Характеризира особеностите на селищната мрежа в България.

Разкрива връзката между инфраструктурата на селищата и условията за 

живот.

3.2. Проблеми и тенденции за развитие на 

селищната мрежа в България

Коментира проблеми и тенденции за развитие на селищната мрежа на 

национално и местно равнище.

Прогнозира развитието на селището, в което живее, в контекста на 

европейските политики, националните приоритети и местното 

самоуправление.

Представя план на селище в различни форми, вкл. с използване на ИКТ. 

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

4.Тема Социални проблеми и социална 

политика на България

1.– 4.3. Социални проблеми и социална 

политика на България

Коментира социални проблеми в България (заетост, безработица, доходи на

населението).

Доказва различия в териториалното проявление на социалните проблеми.

Познава национални политики за преодоляване на социалните проблеми.

Дискутира резултатите от социалната политика за населението на България.

Анализира различни видове източници на географска и икономическа

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.



5. Тема Икономически проблеми на България

1.– 5.2 Структура на стопанството в 

България

Анализира стопанските отрасли и техните производства

по  икономически показатели.

Доказва различия в териториалното проявление на икономическите 

проблеми.

Познава национални политики за преодоляване на икономическите 

проблеми.

Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

5.3. Вътрешна и външна търговия на 

България

Характеризира вътрешната и външната търговия на България. Формулира

проблеми и съвременни тенденции в развитието на отрасъла.

Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Представя в схема търговските връзки на България.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

5.4. – 5.5. География на туризма в България Коментира отрасъл туризъм в България. 

Характеризира туристическите райони в

България.

Формулира проблеми и съвременни тенденции в развитието на отрасъла. 

Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Представя туристически район в България по избор в различни форми, 

вкл. с използване на ИКТ.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

5.6. Чуждестранни инвестиции в България Обяснява значението на чуждестранните инвестиции за икономическото и

социалното развитие на страната.

Посочва примери за чуждестранни инвестиции в България.

Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Представя регионални различия на преки чуждестранни инвестиции в 

България.

5.7. – 5.8. Териториална структура на 

стопанството в България

Характеризира териториалната структура на първичен, вторичен и третичен

сектор.

Характеризира отраслов район (аграрен, промишлен,

транспортен,  туристически).

Коментира проблеми, свързани с териториалната

структура на  стопанството.



Анализира различни видове източници на географска и икономическа 

информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

6. Тема. Екологични проблеми в 

България 6.1.- 6.2. Природна среда на 

България и екологични проблеми

Изработва количествена и качествена оценка на природните 

компоненти. Посочва примери за екологични проблеми в България.

Коментира проблема с твърдите отпадъци.

Предлага решения за преодоляване на екологични проблеми 

Представя защитени територии и райони в различни форми, вкл. 

с използване на ИКТ.

Анализира различни видове източници на географска и 

икономическа информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

бонитетна

оценка;  

рециклиране; 

рекултивация.

7. Тема Регионална политика на 

Европейския съюз

Познава регионалната политика на Европейския съюз.

Коментира преодоляването на вътрешнотериториални, социални и 

икономически проблеми на районите в България чрез 

Европейската регионална политика.

Описва мястото и ролята на избрани еврорегиони.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

8.1 Тема Съвременни аспекти на 

регионалната политика на България

Познава основни аспекти на съвременната регионална политика 

на България.

Познава видове райони, според целите на регионалната политика. 

Дискутира резултатите от провежданата регионална политика и 

влиянието й върху населението и развитието на стопанството в 

България. Разработва отговор на научен въпрос или решава географски 

казус.

8.2 Тема Местно самоуправление Обяснява основни характеристики, принципи и дейности на 

местното самоуправление.

Коментира значението на местното самоуправление за развитие 

на селищата.

Изготвя научно съобщение за местното самоуправление на селището, 

в което живее.

9.1 – 9.8 Тема Райониране и райони 

в България – проблеми и

тенденции.

Определя мястото на районите по показателите: площ, брой 

на населението, заетост, безработица, относителен дял на 

БВП. Характеризира селищната мрежа и селища в районите.

Анализира стопанската специализация на районите.

Коментира проблеми на района (демографски, социални, икономически,



екологични) и тенденции за развитие.

Предлага решения за преодоляване на проблемите в районите. 

Прогнозира развитието на района, в който живее, в контекста 

на европейските политики, националните приоритети и 

местното самоуправление.

Анализира различни видове източници на географска и 

икономическа информация.

Разработва отговор на научен въпрос или решава географски казус.

Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 62 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма насочва ученика към дейности, свързани с интерпретирането на географски и икономически знания за демографските,

социалните, икономическите и екологичните проблеми на национално, регионално и местно равнище и формиране на активна гражданска позиция.

Поставя ученика в конкретни практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия за работа в екип, за участие в ученическо изследване

по даден проблем, за изготвяне на учебни прогнози и ученически проекти, за изследване на казуси и отговор на научен въпрос, за изява на лични

качества и кариерно развитие; за самостоятелно търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на конкретна географска и икономическа

информация, вкл. с използване на електронно базирани информационни източници.

Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 52%), за практически дейности

и дискусии (до 26%), за контрол и оценка (до 10%), за преговор и обобщение (до 12%).

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания 

и дискусии

20%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 40%



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности в областта

на  българския

език

Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; аргументира, дискутира, коментира, оценява,

интерпретира, изследва, защитава, прогнозира, разработва, прилага знания и формира модели на

поведение. Разкрива и обяснява причинно следствени връзки на националните проблеми и процеси.

Изразява мнение по географски въпроси.

Математически компетентности и

основни компетентности в

природните науки и технологиите

Обяснява и прилага математическите и статистически методи на географско изследване. Анализира

различни географски, икономически и статистически източници. Изработва картосхеми, картодиаграми,

таблици, анализира графични и статистически материали.

Дигитална компетентност Използва ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация.

Използва мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците. Изготвя и представя

разширен план конспект, съставя и коментира научни текстове и документи. Използва широк спектър от

практически и теоретични знания.

Социални и

граждански 

компетентности

Изразява мнение, защитава собствена позиция, дискутира и оценява различни идеи и концепцията за

устойчиво развитие. Работи в екип. Ориентира се в съвременните политически, икономически и

културтни събития, формира критично мислене. Показва умение да изслушва, анализира и сравнява

различни гледни точки. Показва самостоятелност, отговорност и толерантност при участие в диалог и в

дискусия и оспорване на мнение, различно от своето. Демонстрира разбиране за ролята и отговорностите

на институциите, които вземат решения на национално и регионално ниво в областта на икономиката,

природоползването и устойчивото развитие .

Инициативност и предприемчивост Проявява инициатива и проектира дейности, насочени към опазване на околната среда.

Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин

на живот

Коментира тенденциите на екологоустойчивото развитие на България. Конструира модел на

устойчиво развитие. Предлага начини за решаване на глобалните проблеми. Изследва казуси.

Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта на

българския език

Български език и литература:

Използва подробни практически и теоретични знания и умения за работа с различни видове

текстовe. Развива умения за водене на дискусия, писменна и вербална аргументация на теза.

Създава писмени разработки (географски съобщения, реферати, есета, отговор на научен

въпрос). Използва библиографска справка и терминологичен речник.



Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско съдържание, изучавани по чужд език. Използване

на източници на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и

основни компетентности в природните 

науки и технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на станистическа

информация. Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва,

използва и интерпретира модели, схеми и диаграми.

Технологии и предприемачество:

Изработва скици и чертежи. Планира и реализира проект по зададени критерии.

Биология и здравно образование:

Използва специализирани знания при представяне на екологични проблеми, видовото

разнообразие и опозването на ценни растителни видове в България. Разширява и обогатява

екологичната си култура в процес на осъзнаване на връзките „природа – общество –

стопанство“.

Химия и опазване на околната среда:

Коментира видове замърсители, изменения на химичния състав на атмосферния въздух,

водите и почвите в България, в резултат на антропогенната дейност.

Физика и астрономия:

Разпознава изучавани обекти и явления в природата и прилага знания и умения при тяхното

анализиране.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира

Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици,

презентации и тяхното комбиниране. Използва и работи с мултимедийна информация.



Приложение № 97

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

МОДУЛ 6 „ГЕОГРАФСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ“

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението в модул 6 в ХІІ клас е насочено към овладяване на знанията за картографията и географското познание, за географската информация и

геоинформационните технологии. Прилагане на умения за систематизиране и трансформиране на географска и икономическа информация от

различни източници; допринася за развитието на географски ключови компетентности на ученика и способността му да съставя обща географска и

икономическа библиография; да има познания за същността и приложението на ГИС; да има обща представа за възникването и историята на

ГИС; да решава географски казуси; да анализира географска и икономически информация; да изразява критично мислене; да използва справочна

литература и самостоятелно да разработва отговор на научен въпрос; да формира модели за личностно и кариерно развитие.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

1.1-1.2. Тема Източници на географска 

и икономическа информация

Групира различни източници на информация: текстови,

статистически, графични, предметно-образни.

Прави разлика между географска и икономическа информация 

и източниците им.

Познава официалните източници на географска и икономическа 

информация в България.

Систематизира информация от различни източници за решаване 

на географски проблем на глобално, регионално и локално 

равнище. Анализира географска и икономическа информация.

Съставя специализирана географска и икономическа библиография.



2.1.-2.7. Тема Картографията и 

географското познание.

2.1. Възникване и развитие

на  картографията

Познава възникването и развитието на науката картография. 

Проследява възникването и развитието на картографията в

България.

Определя ролята на картографията за развитие на географското познание.

2.2.-2.3. Класификация на картите Класифицира картите по съдържание, предназначение, обхват и мащаб. 

Познава картографски способи на изобразяване: на изолинии, на сенки,

на ареали, на картограма и на картодиаграма.

Разграничава общогеографски и тематични

карти. Ориентира се по туристическа карта.

условни знаци: 

площни 

(мащабни),  

линейни, 

немащабни.

2.4.-2.5. Математическа основа на картите Познава математическата основа и елементите на

картите. Познава основни видове картографски 

проекции.

Решава задачи с числен и линеен мащаб и географски координати.

Познава метрични координати и координати в десетични градуси и 

приложението им.

Познава официални координатни системи в България.

равноъгълни; 

равноплощни; 

произволни; 

цилиндрична; 

конусна; 

азимутална; 

равноъгълна; 

проекция на

Гаус; проекция 

на Меркатор.

2.6.-2.7. Топографска карта Познава математическата основа и съдържанието на топографската карта. 

Решава задачи с топографска карта (определя наклон на склон, височина

на сечение, измерване на площи, измерване на разстояния).

коти; 

хоризонтали;  

наклон на склона; 

километрична 

мрежа.



3. Тема Геоинформационни технологии

3.1.- 3.2. Дистанционни изследвания 

и технологии за наблюдение на

Земята

Познава основни класове аерокосмически средства за наблюдение на Земята

– изкуствени спътници, пилотируеми и безпилотни въздушни летателни 

апарати.

Познава основните Европейски програми за наблюдение на 

Земята. Различава спътникови изображения и продукти получени

от тях.

Познава основните класове спътникови сензори и основните характеристики

на спътниковите изображения – пространствена, времева и спектрална

разделителна способност.

Умее да различава основни типове обекти по спътникови изображения и

аерофотоснимки (населени места, земеделски земи, водни обекти, планини и

планински вериги, пустини, атмосферни явления).

Анализира географска информация в глобален и регионален мащаб.

Има знания за приложението на спътниковите данни в различни сфери,

свързани с географията и икономиката в глобален, регионален и национален

мащаб

Осъзнава глобалното значение на спътниковите системи за наблюдение на

Земята за събиране на географска информация

дистанционни 

методи

на

изследване; 

пасивни 

сензори;  

активни 

сензори;  

Глобални 

навигационни 

спътникови 

системи 

(ГНСС): GPS 

(глобални 

позиционни 

системи); 

ГАЛИЛЕО; 

ГЛОНАС.

3.3. Същност и приложение на ГИС 

в географията и икономиката

Коментира същността и възникването на географските информационни

системи като съвкупност от методи и технологии за обработка, анализ и

събиране на геопространствени данни.

Познава географските информационни системи като технология и

съвкупност от методи за обработка на географска информация.

Коментира връзката между дистанционните изследвания като източник на

географска информация и географските информационни системи като

средство за обработка и анализ на информация.

Дискутира приложението на географските информационни системи в

науката, бизнеса и икономиката.

Дава примери за използването на географските информационни системи за

целите на регионалното и селищното управление и планиране.

геоинформатика

3.4. Основни понятия и видове данни в 

ГИС и тяхната употреба и приложение

Познава основни понятия свързани с ГИС – гео-база данни, тематични 

слоеве, пространствени и атрибутивни данни.

Познава видовете данни в ГИС.

Познава модели на данните в ГИС – растерен и векторен модел на данните.



3.5. Основни видове ГИС софтуерни 

продукти

Познава основни видове ГИС софтуерни продукти – настолни продукти, 

мобилни приложения и сървърни продукти.

Познава онлайн картни услуги, уеб ГИС и облачни ГИС платформи. Използва

онлайн картни и ГИС услуги и платформи като източник на географска и

икономическа информация при работа по дадена тема или при решаване на 

географски казус.

3.6. Възможности на географските 

информационни системи за обработване на 

географска и икономическа информация

Познава основните функции и възможности на ГИС: събиране на данни,

обработка на данни, пространствени анализи, пространствено моделиране и

визуализация на данни.

Дава примери за разпространени пространствени анализи приложими в

географията и икономиката

Използва и интерпретира ГИС продукти при решаване на географски казус.

4.Тема Приложни направления на 

географската наука.

1.Ресурсно-екологично приложно  

направление

Познава програми, свързани с екологичните проблеми и начините за 

решаването им.

Представя модел за рационално използване на

природноресурсния  потенциал на различни равнища.

4.2. Социално-икономическо приложно 

направление

Представя модели за развитието на човешките ресурси като фактор на 

стопанството.

Определя развитието на стопанските сектори и отрасли

според  локализационни фактори.

5. Тема Трансформиране на географска 

информация.

5.1.-5.4. Писмено представяне на географска 

информация

Познава правилата за съставяне на план тезис и разширен план.

Познава структурата на изложението на географски теми, свързани с природни,

геополитически и социално-икономически процеси.

Интерпретира географска и икономическа информация по поставена тема. 

Разработва отговор на научен въпрос

Решава географски казуси, свързани с природните, геополитическите и 

социално-икономическите процеси.

5.5.-5.7. Географски анализ на картографски 

изображения

Решава задачи с тематични карти. 

Анализира полово-възрастова

пирамида.

Анализира картни изображения: картограма, картодиаграма, картосхеми, 

графики.

6.1-6.4. Тема Познава модели на личностно и 

кариерно развитие.

Посочва личностни качества, компетенции и интереси. 

Идентифицира подходящи области за професионална реализация.

Изготвя прогноза за успех в избран вид професия, свързан с учебния предмет 

география и икономика.

Разработва модел за личностно и кариерно развитие.

автобиографи

я  (CV);

мотивационн

о  писмо; 

портфолио.



Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас – 62 часа

Допълнителни уточнения за конкретния модул.

Учебната програма насочва ученика към дейности, свързани с интерпретирането на географска и икономическа информация, свързана с природни и

социално-икономически проблеми на различни равнища; знания за науката картография и ГИС; формиране на активна гражданска позиция по

глобални и регионални проблеми. Поставя ученика в конкретни практически ситуации, включва го в дискусии, създава условия да работи в екип, да

изявява личностни качества и изготвя прогноза за успех в избран вид професия.

Разпределението на задължителните учебни часове е препоръчително при следното съотношение: за нови знания (до 44%), за практически дейности

и дискусии (до 41%), за контрол и оценка (до 6%), за преговор и обобщение (до 9%).

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания 

и дискусии

20%

Текущи оценки от домашни работи 10%

Текущи оценки от практически задания в клас 20%

Оценки от работа по проект 10%

Оценки от контролни работи 40%



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

Компетентности в областта

на  българския

език

Самостоятелно осмисля основното в отделните теми; анализира, систематизира, коментира,

интерпретира, проследява, прогнозира, разработва, прилага знания и формира модел за личностно и

кариерно развитие. Разкрива и обяснява причинно следствени връзки на проблеми и процеси, свързани с

природноресурсния потенциал и стопанството. Изготвя план–тезис, разширен-план, географска тема,

отговор на научен въпрос. Характеризира природни и социално-икономически явления и процеси в

България.

Математически компетентности и

основни компетентности в

природните науки и технологиите

Обяснява и решава задачи с числения и линейния мащаб на географската карта. Познава

математическата основа на топографската карта. Анализира различни географски, икономически и

статистически

източници, картосхеми, картограми, картодиаграми, таблици.

Дигитална компетентност Използване на ИКТ за търсене, събиране, интерпретиране, представяне и обмен на информация.

Използва мултимедия за създаване и представяне на продукти от изпълнение на конкретна задача.

Познава същността и приложението на ГИС.

Умения за учене Упражнява самоконтрол при изпълняване на различни практически и дидактически задачи. Изгражда

собствен стил на учене, анализира различни стратегии на учене между съучениците. Изготвя и представя

разширен план, отговор на научен въпрос. Използва широк спектър от практически и теоретични знания.

Социални и

граждански 

компетентности

Изразява мнение, защитава собствена позиция, ориентира се в съвременните политически,

икономически и културтни събития. Показва умение да изслушва, анализира и сравнява различни гледни

точки. Показва самостоятелност, отговорност и толерантност при участие в диалог..

Инициативност и предприемчивост Познава модели на личностно и кариерно развитие. Проявява инициатива и проектира дейности 

за професионална реализация.

Умения за подкрепа на устойчивото

развитие и за здравословен начин

на живот

Познава програми, свързани с екологични проблеми, коментира тенденциите на екологоустойчивото 

развитие на различни равнища, разработва модел за рационално използване на природните ресурси.

Ключови компетентности Междупредметни връзки

Компетентности в областта на българския 

език

Български език и литература:

Използва подробни практически и теоретични знания и умения за работа с различни видове

текстовe. Развива умения за водене на дискусия, писменна и вербална аргументация на теза.

Създава писмени разработки (географски съобщения, реферати и др.). Използва

библиографска



справка и терминологичен речник. Изготвя автобиография и мотивационно писмо.

Умения за общуване на чужди езици Чужди езици:

Ползва знания от текстове с географско съдържание, изучавани на чужд език. Използване

на източници на географска информация на чужд език.

Математическа компетентност и

основни компетентности в природните 

науки и технологиите

Математика:

Прилага основни математически компетентности при анализиране на статистическа

информация. Демонстрира логическо и пространствено мислене. Създава, показва, използва и

интерпретира модели, схеми и диаграми.

Технологии и предприемачество:

Изработва скици и чертежи. Планира и реализира проект по зададени критерии.

Дигитална компетентност Информационни технологии:

Създава, обработва и съхранява графична, текстова, звукова информация и ги комбинира.

Използва компютърни програми за работа с текст, графика, звук, видео, електронни таблици,

презентации и тяхното комбиниране. Използва и работи с мултимедийна информация.



Приложение № 89 към т. 89

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА

Обучението по история и цивилизации заема важно място в образователна структура на българското училище и има за цел да допринася за

формирането на пълноценни личности, конкурентноспособни на пазара на труда, възпитани в духа на демократичните ценности на

гражданското общество.

Обучението в профилирана подготовка – Модул 1. „Власт и институции“ е насочено към надграждане на компетентности по отношение на

разбиране и осмисляне на държавни модели, политически идеологии и функциониране на политическата власт. Акценти са поставени върху

възникването и еволюцията на демократичния политически модел и предизвикателствата пред него в съвременността, както и върху

българските проекции на този сложен процес. Това води до осъзнаване на историческия път, довел до функционирането на съвременните

демократични институции. Разглеждането на българската история в контекста на световната дава възможност да се определят мястото и

ролята на България в значимите исторически процеси, довели до формирането на идеологията и практиките на сега съществуващите

демократични държави.

В процеса на обучение се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът е

поставен върху уменията за учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване и

аргументиране на собствено мнение, на уважение към демократичните ценности на гражданското общество, за изява на гражданска позиция.

Модул 1. „Власт и институции“ е хронологически обвързан с модул 2. „Култура и духовност“ и модул 3. „Човек и общество“ и подчинен на

проблемно-тематичния подход.



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Държави и

държавни модели

1.1. Монархията

през Античността

Характеризира основните черти на монархическия 

политически модел в Древен Египет.

Открива в паметници от епохата символите на властта в 

Древен Египет.

Характеризира тракийската държавност чрез примера

на Одриското царство.

регалии/ инсигнии

1.2. Атинският полис Свързва идеи и действия на личности с процеса на установяване 

на демократичното управление в Атина.

Открива връзката между атинското наследство и процеса 

на изграждане на Европейския съюз.

мандатност

1.3. Империята Проследява процеса на преход от република към империя в

Древен Рим.

Обяснява функционирането на институциите на Римската

империя. Открива специфичните характеристики на византийския

имперски модел.

домина

т 

принци

пат

1.4. Българската 

средновековна

държава

Характеризира политическото устройство на Дунавска 

България през VII-VIII в. като специфичен модел на „варварска 

държава“. Проследява процеса на централизация на 

българското ханство до средата на IX век на основата на 

източници от епохата.

Свързва промени в държавното устройство с процеса на



5. Теократичният модел

6.Републиката в Новото 

време

7. Модерната монархия

християнизация на българите при княз Борис I.

Открива в изображения от епохата елементи, които 

характеризират българския цар като християнски владетел.

Представя в схема функционирането на теократичния

политически модел на Османската империя.

Характеризира особеностите на републиканския 

политически модел в САЩ.

Представя функционирането на институциите на Третата 

република във Франция до 1914 г.

Представя в схема функционирането на британския

монархически модел от края на XIX век.

Открива белезите на модерната монархия в устройството

на Княжество България според Търновската конституция.

теокрация

президентска република 

парламентарна 

република коалиционно

управление

прерогативи



Тема 2. Власт и идеологии

2.1. Идейни основи на

властта през Античността

Свързва основните обществени групи в Атинския полис с 

техните права.

Представя в сравнителна таблица възгледите на Сократ, Платон 

и Аристотел за властта и управлението.

Представя идейните основи на властта при траките. 

Проследява развитието на идеите за гражданство и 

граждански права в Древен Рим на основата на източници от 

епохата.

ксенофо

бия

остракиз

ъм

орфизъм

2.2. Християнството

като санкция на властта

Обяснява византийската доктрина за Свещената империя 

на основата на изображения от епохата.

Сравнява православния и католическия модел на 

отношението светска – религиозна власт.

ойкуменизъм

2.3. Православието –

изборът на българската

държава

Обяснява избора на княз Борис I за приобщаване на България 

към източното православие.

Представя основанията на имперската идея на цар Симеон. 

Проследява действията на български владетели, насочени 

към укрепването на връзката „царство – патриаршия“.

2.4. Теокрацията Обяснява сливането на светската и духовната власт в 

теократичния политически модел.

Обяснява различията в статута на поданиците на 

Османската империя.

2.5. Идейните основи

на модерната

държава

Представя в сравнителна таблица основните политически идеи

на Просвещението.

Проследява в основополагащи документи развитието 

на политическите права на гражданите на САЩ.

„обществен 

договор“  

конституционализъ

м



Формулира критерии за сравнение на

държавнополитическите възгледи на консерватизма,

либерализма, социализма.

Свързва политическите идеи от епохата на Българското 

възраждане с техните представители.

Открива модерните политически идеи в 

различните конституционни проекти за 

устройството на свободна България.

Тема 3. Власт и политики

1. Държава и икономика

2. Политика и култура

Посочва действия на Римската империя за справяне с кризата 

в робовладението.

Обяснява политиката на меркантилизъм чрез примера на 

Франция. Обяснява основни принципи на икономическия 

либерализъм чрез примера на Великобритания след 

индустриалната революция.

Открива връзката между социалното законодателство и 

стопанския напредък в Германия след обединението й.

Представя законодателните основи на стопанската модернизация

на България до края на XIX в.

Обяснява връзката между държавна политика и създаване 

на културни паметници през Античността.

Определя ролята на държавата и църквата за развитието на

колонатна

система  

меркантилизъм



3.3. Войни и дипломация

културата в средновековна България.

Обяснява ролята на самоорганизацията на възрожденските 

българи за духовното развитие на обществото.

Дава примери за художествени творби, отразяващи 

значими исторически събития от периода.

Обяснява връзката между имперската идея и политиката 

на експанзия на Рим.

Открива основанията на външната политика на цар Симеон и 

цар Иван Асен II.

Оценява последиците от Наполеоновите войни за 

утвърждаването на модерните държави в Европа.

Представя промените в политическата карта на Европа 

след Виенския конгрес (1815 г.) до края на XIX в.

Представя въпроса за българското освобождение в контекста

на международните отношения през XIX в.

Pax 

Romana 

Pax

Simeonica 

хегемон



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Държава и

държавни модели

1.1. Изпитания

пред 

демокрацията

през първата половина на XX

век

Обяснява връзката между икономическите и социалните 

проблеми през 30-те години на XX век в САЩ и промяната в 

ролята на държавата.

Характеризира промените в двупартийния политически модел 

във Великобритания.

Представя особеностите на режима Виши във Франция. 

Характеризира авторитарния политически модел чрез примера 

на Испания.

Обяснява промените в политическата система в България 

през първата половина на XX в.

колаборационизъм

1.2. Тоталитарната държава

Проследява процеса на установяване на сталинизма в СССР. 

Представя етапите в изграждането на тоталитарната

фашистка държава в Италия.

Обяснява причините за установяването на нацисткия режим 

в Германия.

Представя в сравнителна таблица основните белези

на тоталитарните режими в СССР, Италия и

Германия.

Формулира критерии за сравнение на политическия модел в 

България според Конституцията на НРБ от 1947 г. и 

Конституцията на НРБ от 1971 г.

съветизация

1.3.Възстановяване на 

демокрацията в

Европа

Представя в сравнителна таблица процесите на възстановяване

на демократичната политическа система във Франция, ФРГ и

Италия след Втората световна война.

денацификац

ия  

декомунизац

ия



4.Международните  

организации

5. Европейски съюз

Характеризира политическите промени, общи за държавите 

от Източна Европа след 1989 г.

Обяснява политическата промяна в България след 1989 г. 

на основата на промените в държавния герб.

Характеризира международните обстоятелства за създаването

на Обществото на народите.

Представя сферите на дейност на ООН на основата на 

структурата на организацията.

Обяснява ролята на Варшавския договор за поддържането

на комунистическите режими в Източна Европа.

Представя промените в целите и действията на НАТО след 1989 

г. Познава ролята на различни неправителствени международни 

организации.

Представя идеи и действия на българи, радетели на идеята 

за световен мир и разбирателство.

Представя идеи и действия на личности, „строители“ на

обединена Европа.

Познава развитието на Европейския съюз от създаването му 

до настоящия момент.

Обяснява ролята и функционирането на европейските 

институции: Европейски парламент, Европейски съвет, 

Европейска комисия, Европейски съд.

Представя с помощта на ИКТ политически лидер, допринесъл 

за изграждането на обединена Европа.

посттоталитаризъм

международен 

арбитраж  ограничен

суверенитет

Тема 2. Власт и идеологии

Обяснява промените във възгледите за ролята на държавата 

след Първата световна война чрез примера на Франция и САЩ. 

Характеризира идеята за социалната държава след Втората 

световна война чрез примера на скандинавските държави.

2.1. Ролята на 

демократичната 

държава в

съвременната епоха

„социална държава“



2.Антидемократичните  

алтернативи

3. Българските проекции

Сравнява тоталитарните идеологии на управляващите партии 

в СССР, Италия и Германия на основата на програмните им 

документи.

Обяснява мястото на политическото насилие в тоталитарните 

идеологии чрез примера на СССР, нацистка Германия и

България.

Представя основните политически идеи в съсловната теория

на БЗНС през 20-те години на XX в.

Открива външните идейни влияния върху управлението на 

Демократическия сговор и режима на „Деветнадесетомайците“ 

в България.

Открива идейните основи на сталинизацията в България 

в програмни документи на БКП.

Характеризира на основата на изображения проявленията на 

култа към личността в България.

Посочва основни демократични принципи,

залегнали в Конституцията на Р България от 1991 г.

политическа хореография

безпартиен 

режим  партиен

монопол

Тема 3. Власт и политики

1. Държава и модернизация

2. Политика и култура

Определя факторите на стопанската модернизация в България 

през първата половина на XX век.

Дава примери за успешни политики спрямо бежанците в 

България през първата половина на XX век.

Сравнява мерките за стопанско възстановяване на Европа 

след Втората световна война на Изток и на Запад.

Дава примери за успешни политики на социалната държава 

след Втората световна война.

Обяснява намесата на държавата в културния живот чрез 

примера на СССР и България.

Характеризира ролята на пропагандата на основата на исторически

демагогия



3.3.Войни и дипломация

източници.

Обяснява различията при описанието на едни и същи събития 

в медии от двете страни на „Желязната завеса”

Дава примери за политики спрямо дисиденти.

Представя с помощта на карта политическите и 

териториалните промени след Първата световна война.

Обяснява промените в разположението на силите в света

след Първата световна война.

Обяснява причините за формиране на Антихитлеристката

коалиция. Анализира причините, довели до избухването на

Първата и Втората световни войни.

Представя с помощта на карта основните полета на 

противопоставяне между САЩ и СССР по време на 

Студената война.

Дава примери за конфронтация по време на Студената война 

– идеологически, геополитически, икономически, културни, 

надпревара във въоръжаването.

Дава примери за постижения на политиката на

разведряване. Дава примери за идеи и действия на

личности за решаване на глобални проблеми на

човечеството.

екологична катастрофа

Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас - 72 часа 

Годишен брой часове за изучаване на модула в 12. клас - 31 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 50 %

За упражнения и практически дейности до 32%

За обобщение и преговор до 12%

За контрол и оценка до 6%



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на постиженията на учениците отразява равнището на достигане на очакваните резултати в учебната програма. То отчита 

динамиката в различните сфери на познавателната им дейност (усвояване и преработване на информация, прилагане на знания и умения, 

формиране на компетентности, оценъчни дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при 

оценяването могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.

Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и системата за оценяване на постиженията им. Съотношение при 

формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 50%

Оценки от контролни работи 25%

Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на домашни работи, на упражнения, работа по проекти 

и др.)

25%

ДЕЙНОСТИ

Обучението по история и цивилизации в профилирана подготовка - Модул 1. „Власт и институции“ създава предпоставки учениците да

проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането

на личности с граждански позиции и познания относно държавното управление, политиките на различните видове власти и техните

политически лидери. Надграждането на знанията има за цел да помогне за осмисляне и разглеждане един или друг исторически факт или

събитие в по-широк контекст, използвайки компетентности не само от областта на историята, но и от други научни области.

Дейности

В класната стая Извън училище

• прилагане на интерактивни методи: ролеви и 

симулационни игри

• организиране на дискусии по актуални проблеми

• изработване на таблици, схеми, диаграми въз основа 

на зададени показатели

• изработване на портфолио на забележителни личности 

от българската и световната история

• работа в библиотека (вестници, списания,

научна и научнопопулярна литература и др.)

• използване на информация от интернет за 

проучвателска дейност, свързана с конкретното учебно

съдържание

• провеждане на интервюта

• участие в учебни екскурзии

• провеждане на учебна дейност в музейна образователна среда



• разработване в екип на проекти и презентации, свързани с 

тематиката

• създаване на резюме

• създаване на план-тезис

• работа в екипи при изработване на презентации и проекти по 

предварително зададени исторически проблеми

• създаване на текст на отговор на научен въпрос по  
исторически проблем

• създаване на текст на отговор на научен въпрос върху 
исторически източници



Приложение № 90 към т. 90

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА

Обучението в Модул 2. „Култура и духовност“ е насочено към надграждане на компетентности, свързани с необходимостта от ориентация,
адаптация и реализация в съвременното демократично общество в условията на културно многообразие и глобализация.

Представянето на културно-духовните процеси и явления е основано на възгледа за българската културна самобитност като традиционно

европейска. Акцент е поставен както върху значими културно-духовни процеси и явления, така и върху органичното място на България в

тях.

В процеса на обучение се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, като акцентът е

поставен върху уменията за учене, за развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за осъзнато

възприемане на културното разнообразие като ценност, за изява на отношение на толерантност и подкрепа на другостта.

Модул 2. „Култура и духовност“ е хронологически обвързан с модул 1. „Власт и институции“, модул 3. „Човек и общество“ и подчинен на

проблемно-тематичния подход.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Грамотност

и образование

1.1. Поява на училището

Свързва появата на училището с държавната политика 

чрез примера на Древен Египет.

Обяснява влиянието на ценностите на обществото върху 

образователната система чрез примера на Атина и Спарта. 

Представя в сравнителна таблица възгледите и методите

за

пай

дея  

лиц

ей



1.2. Образование

през 

Средновековието

възпитание и образование на Сократ, Платон и Аристотел. 

Открива елементи на античното наследство във 

византийската образованост.

Обяснява ролята на църквата за грамотността и образованието. 

Характеризира системата на образование във Франкската 

империя по времето на Карл Велики.

Открива елементи от византийската образованост в 

Преславската дворцова академия.

Оценява приносите на Константин Костенечки, Киприян, 

Григорий Цамблак за образоваността на други народи.

Представя заслугите на Теодосий Търновски и патриарх Евтимий 

за развитието на по-висш тип училища.

схоласт

ика  

догма

теология

1.3. Модернизация 

на  образованието

Свързва действията на Наполеон за създаване на нов тип училище 

с потребностите на националната държава.

Обяснява връзката между разширяването на образоваността и 

стопанските и политическите промени чрез примера на Англия 

от XIX в.

Открива влиянието на съперничеството между Великите сили 

върху реформирането на образователните им системи през XIX 

в. Открива синхронността на възгледите на д-р Петър Берон с 

модерните образователни идеи на епохата.

Обяснява връзката между потребностите на 

българското възрожденско общество и появата на

новите училища.

Дава примери за връзката между развитието на 

новобългарската просвета и борбите за национална

еманципация.

Представя с помощта на ИКТ информация за българи, 

получили висше образование в чужбина до края на XIX в.

1.4. Средища на образование Определя мястото на Магнаура като средище за подготовка на



духовни и политически елити.

Открива връзката между политиката на княз Борис І и цар 

Симеон за създаването и възхода на образователните средища.

Обяснява значението на школите в Охрид и Преслав за

славянския свят.

Описва процеса на придобиване на автономия от университетите 

в Европа.

Оценява значението на образованието за държавата 

чрез откриването на Софийския университет.

риторика

Тема 2. Културни модели 

на Античността и 

Средновековието

2.1. Култура на

древните цивилизации

Характеризира орфизма като основен елемент на 

тракийската цивилизация.

Свързва основните черти на елинистическата култура с идеите 

и действията на Александър Велики.

Представя с помощта на ИКТ паметник на гръцкото и 

римското културно наследство по българските земи.

орфиз

ъм 

архет

ип 

артеф

акт

2.2. Средновековна култура Оценява значимостта на скрипториите като културни средища. 

Характеризира известни паметници на храмовата архитектура 

по зададени показатели.

Представя миниатюрата като исторически източник за епохата 

на Средновековието.

Свързва културни паметници от епохата с традицията, на 

която принадлежат.

Открива оригиналните черти на културните достижения на

„Златния век” на българската средновековна култура. 

Аргументира провъзгласяването на св. св. Кирил и Методий 

за светци-съпокровители на Европа.

скрипто

рии

миниатю

ра

калигра

фия



Тема 3. Раждането

на модерната

култура

3.1. Ренесанс и хуманизъм Обяснява ренесансовия възглед за човека като творец.

Дава примери за художествено пресъздаване на основни идеи 

на хуманизма.

Открива значението на книгопечатането за културния живот 

на Европа.

Оценява значението на печатната възрожденска книжнина 

за напредъка на българското общество.

Представя с помощта на ИКТ информация за възгледите 

и творчеството на ренесансов творец по зададени

показатели.

антропоцентриз

ъм  хуманизъм

3.2. Новата

чувствителност на ХІХ век

Разграничава характерни черти на художествените стилове на 

XIX век: неокласицизъм, романтизъм, импресионизъм, реализъм.

Свързва творби със съответните им художествени 

стилове. Дава примери за художествено пресъздаване на 

значими политически събития от периода.

Открива в творби на българското изобразително изкуство 

и литература от XIX век модерните европейски влияния.

3.3. Културата през 

индустриалната 

епоха

Обяснява значението на индустриалната революция за 

обществото на основата на художествени произведения от епохата.

Представя с помощта на ИКТ откритие или изобретение, 

подобрило живота на хората.

Оценява кавалетното изкуство като проява на нова функция 

на художествената творба.

Характеризира появата на киното и рекламата в края на XIX в. 

като елемент от масовата култура.

кавалетно

изкуство  масова

култура



Тема 4. Култура

на всекидневието

4.1. Пространства

на културно

общуване

Обяснява ролята на манастирите за културното общуване в 

православния свят чрез примера на средновековна България 

и Византия.

Обяснява значението на поклонничеството за културния 

обмен между хората.

Оценява ролята на читалищата като средища на културно 

общуване през Възраждането.

Обяснява ролята на европейските културни практики за появата 

на нови пространства на културно общуване в българското 

общество през XIX в.

4.2. Битът като

културно общуване

(облекло, храна, 

обзавеждане, ежедневни 

културни практики, 

пътуване)

Дава примери за връзка между религиозна етика и бит 

(храна, облекло, ежедневни практики).

Обяснява модерната организация на битовото пространство 

чрез примера на българската възрожденска къща.

Представя особености на българския бит, описани от

чужди пътешественици.

Дава примери за описания на бита на „другите” през погледа 

на българи.

мантали

тет  

алафран

га

4.3. Празникът

като институция 

на културата

Аргументира провъзгласяването на св. Йоан Рилски за 

покровител на българския народ.

Обяснява утвърждаването на традиционни празници в 

официалната празнична система в България чрез примера на 24 май 

и 1 ноември. Дава примери за връзка между утвърждаването на 

национален празник и раждането на национална държава.

Представя с помощта на ИКТ традиционен празник от родния край.



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Образование, наука

и технологии

1.1.Развитие на

българското образование 

1.2.Българската наука и 

новите технологии

3.Ролята на технологиите 

върху живота на хората

4.Световните постижения в 

областта на науката и 

технологиите

Характеризира развитието на българското образование през 

първата половина на ХХ век, в периода 1944 – 1989 г. и след 1989 

г. Представя промените в индустрията и бита на хората.

Обяснява причините за технологичното изоставяне на 

България спрямо Запада.

Обяснява влиянието на интернет и глобалните социални 

мрежи върху общуването между хората

Дава примери за световни постижения в областта на науката 

и спорта.

Тема 2. Културни 

постижения през ХХ и 

ХХI век

1.Развитие на културата 

между двете световни

войни

2.Развитие на културата 

през втората половина на

ХХ

Разграничава характерни черти на художествени 

стилове: абстракционизъм, сюрреализъм, кубизъм.

Представя влиянието на модерни художествени стилове 

върху българската литература, изкуство и архитектура.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

Представя чрез примери взаимодействието между българската 

и съвременната световна култура.



и началото на ХХI век

2.3. Бит и ежедневие

Дава примери за българско културно присъствие по света.

Дава примери за световноизвестни български творци. 

Обяснява механизмите за контрол на комунистическия режим 

в България върху интелигенцията.

Дава примери за дисидентски прояви сред

българската интелигенция.

Представя промените в бита на хората на хората през ХХ и 

ХХI век.

Дава примери за ролята на средствата за масова култура върху 

бита и ежедневието на хората.

Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас - 36 часа 

Годишен брой часове за изучаване на модула в 12. клас - 31 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 50 %

За упражнения и практически дейности до 32%

За обобщение и преговор до 12%

За контрол и оценка до 6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на постиженията на учениците отразява равнището на достигане на очакваните резултати в учебната програма. То отчита 

динамиката в различните сфери на познавателната им дейност (усвояване и преработване на информация, прилагане на знания и умения, 

формиране на компетентности, оценъчни дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при 

оценяването могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.



Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и системата за оценяване на постиженията им. Съотношение при 

формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 50%

Оценки от контролни работи 25%

Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на домашни работи, на упражнения, работа по проекти и др.) 25%

ДЕЙНОСТИ

Обучението по история и цивилизации в профилирана подготовка - Модул 2. „Култура и духовност“ създава предпоставки учениците да

проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането

на личности с граждански позиции и познания относно развитието на културата и духовността. Надграждането на знанията има за цел да

помогне за осмисляне и разглеждане на историческата информация в по-широк контекст, използвайки компетентности не само от

областта на историята, но и от други научни области.

Дейности

В класната стая Извън училище

• прилагане на интерактивни методи: ролеви и 

симулационни игри

• организиране на дискусии по актуални проблеми

• изработване на таблици, схеми, диаграми въз основа 

на зададени показатели

• разработване в екип на проекти и презентации, свързани

с тематиката

• създаване на резюме

• създаване на план-тезис

• работа в библиотека (вестници, списания,

научна и научнопопулярна литература и др.)

• използване на информация от интернет за 

проучвателска дейност, свързана с конкретното учебно

съдържание

• провеждане на интервюта

• участие в учебни екскурзии

• провеждане на учебна дейност в музейна образователна среда

• работа в екипи при изработване на презентации и проекти 

по предварително зададени исторически проблеми

• създаване на текст на отговор на научен

въпрос по  исторически проблем

• създаване на текст на отговор на научен въпрос върху 

исторически източници



Приложение № 91 към т. 91

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА

Обучението в модул 3. „Човек и общество“ е насочено към надграждане на компетентности, свързани с разбирането на света, в който

учениците живеят и вземат решения за собственото си развитие. Представянето на структурирането и функционирането на основни

социални и икономически модели е съчетано с характеризиране на процеса на формиране на гражданско общество чрез открояване на

българските специфики. Специален акцент е поставен върху обществените движения като проява на активността, отговорността и

ангажираността на човека към глобалните проблеми на съвременността.

В процеса на обучение се развиват уменията за прилагане на специфични техники на историческото познание, както и уменията за учене, за

развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информация, за изразяване и аргументиране на собствено мнение.

Обучението в модула има значим потенциал за изграждане на уважение към демократичните ценности на гражданското общество, за изява

на действена обществена и гражданска позиция.

Модул 3. „Човек и общество“ е хронологически обвързан с модул 1. „Власт и институции“, модул 2. „Култура и духовност“ и подчинен на

проблемно-тематичния подход.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Обществени групи

в Античността

1.1. Древен Египет

и Месопотамия

Характиризира обществените групи в различните общества 

през Античността.

Съпоставя информация от различни източници за 

стопанските дейности и всекидневието на различните

общества.



2. Атинският полис

3. Древен Рим

Представя обществените групи в полиса.

Обяснява влиянието на потребностите на обществото 

върху възпитанието на децата в Спарта и Атина.

Характеризира обществените групи в Древен Рим.

Представя различни стопански дейности.

Съпоставя информация от различни източници за влиянието 

на робството върху обществения живот.

Съпоставя информация за ролята на строителството 

върху стопанската дейност в Древен Рим.

Представя ролята на постиженията на римското общество 

за развитието на европейската цивилизация.

Тема 2. 

Средновековните 

общества

2.1. Обществата в

Западна Европа и Византия

Оценява ролята на съсловията за развитието на

средновековното общество.

Характеризира системата на васалитета на Западна Европа. 

Оценява ролята на представителните съсловни органи в Англия 

и Франция за развитието на късносредновековното общество.

Обяснява възникването и ролята на средновековния град.

2.2. Обществото 

в Османската 

империя

Представя процесите на ислямизация и техните резултати. 

Проследява развитието на стопанския и обществен живот

на българите в селото и града.

Тема 3. Човекът и

Новото време

Характеризира основни последици от преместването на 

стопанския център на Европа.

Представя открития и нововъведения – символи на Първата

3.1. Икономически процеси

в Новото време



3.2.Идеи и общество

индустриална революция.

Характеризира промени в обществото и всекидневния 

живот, резултата от индустриалната революция.

Оценява значението на Втората индустриална революция 

за модернизацията на обществото.

Оценява идеите на Просвещението, залегнали в основата на 

Декларацията за независимост и Декларацията за правата на 

човека и гражданина.

Дава примери за влиянието на Просвещението върху 

Балканското възраждане.

Систематизира идеите на консерватизма, либерализма, 

социализма и анархизма, появили се през ХIХ век.

Сравнява идеите на Васил Левски за освобождението и 

бъдещото устройство на България и европейската национална 

идея.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ХІІ КЛАС

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

Тема 1. Социално-

икономически

модели

1.1. Икономически модели Сравнява по зададени показатели аграрния и 

индустриалния икономически модел.

Характеризира на основата на статистически данни особеностите 

на индустриализацията и урбанизацията в България през ХІХ-ХХ 

в. Обяснява връзката на постиндустриалния икономически модел 

с процесите на глобализация.

аграрен модел 

постиндустриален модел 

информационно

общество урбанизация

1.2. Обществени групи Свързва процеса на формиране на класова структура на обществото постмодерна епоха



1.3. Общество и технологии

с индустриалния икономически модел.

Представя особеностите на прехода от аграрно към 

индустриално общество в България.

Описва промените в структурата на обществото през 

постмодерната епоха.

Формулира критерии за представяне на положителните и 

отрицателните последици от индустриализацията и урбанизацията 

в България през XX век.

Представя със средствата на ИКТ примери за злоупотреба с 

научни и технически открития по време на двете световни войни.

Дава примери за научни постижения в областта на опазване 

на здравето на хората през съвременната епоха.

Обяснява връзката между овладяването на Космоса и процесите 

на глобализация.

Тема 2. Миграции

1. Миграции и гражданство

2. Миграции и идентичност

Представя в схема основните политически и 

икономически причини за масови миграции през ХХ в.

Оценява дейността на Фритьоф Нансен в Комисариата

за бежанците на ОН.

Обяснява бежанските вълни към България в периода 1878-1945 г. 

Сравнява причините за миграции и емиграция на българите преди 

и след 1989 г.

Оценява значението на свободното движение на

хора в Европейския съюз.

Посочва основни права на бежанците, регламентирани 

в съвременни международни документи.

Характеризира статута на българските общности в чужбина.

Представя политически решения за съхраняване на

локални етнокултурни общности чрез примера на 

Великобритания и

диаспора 

етнокултурна

общност



Испания.

Сравнява политиките на деколонизация, провеждани от 

Великобритания и Франция в Азия и Африка.

Обяснява на основата на официални документи принципа на ЕС за

„единство в многообразието”.

Дава примери за съхраняване на българската идентичност сред 

българските общности в чужбина.

Описва избирателните права на гражданите на Европейския съюз.

Тема 3.

Обществени 

движения

цензура

3.1. Развитие на възгледите за 

правата на човека

Обяснява връзката между промените в обществото през 

съвременната епоха и разширяването на избирателните права. 

Оценява разпоредбите на Търновската конституция, 

регламентиращи правата и свободите на гражданите.

Оценява Всеобщата декларация на ООН от 1948 г. за правата на 

човека като забележително достижение на човечеството.

Посочва основополагащи международни документи, 

регламентиращи права, приети след 1948 г.

Проследява развитието на идеите за демокрация и плурализъм в 

България през XX век.

3.2. Обществото срещу 

насилието

Характеризира прояви на гражданска солидарност с уязвимите 

обществени групи в България след Първата световна война.

Дава примери за художествени творби, израз на гражданска 

позиция на техните автори спрямо значими събития от XX век. 

Описва основни характеристики на явлението геноцид.

Открива характеристиките на гражданското общество в действията за 

спасяване на българските евреи по време на Втората световна война.

Обяснява ролята на казионните политически демонстрации на 

тоталитарния режим в България на основата на изображения. 

Обяснява причините за забраната на произведения на български



автори.

Представя със средствата на ИКТ автори и техните творби,

станали символи на свободомислие.

Посочва приноси на българи интелектуалци със световно значение.

Оценява ролята на медиите в информационното общество.

3.3. Синдикално движение Обяснява причините за появата на профсъюзното движение 

в Англия.

Характеризира по искания и резултати значими

работнически стачки и протести в България през периода.

Представя в таблица процеса на законодателна защита на женския 

и детския труд в България.

синдикат 

синдикализ

ъм

3.4. Феминизъм Обяснява основните искания на феминисткото движение.

Дава примери за успехи на движението на суфражетките. 

Обяснява особеностите на еманципацията на жените в 

България през ХХ в.

Обяснява процеса на овластяване на жените от края на XX 

и началото на XXI век.

феминизъ

м

суфражет

ки

еманципа

ция

хипи движение

3.5. Младежки движения Разграничава по основни характеристики младежките движения

след средата на ХХ в.

Оценява приноса на младежките движения в САЩ и Западна 

Европа за радикалните промени в политиката и културата през 

60- 70-те години на ХХ в.

Представя със средствата на ИКТ личности, водачи и символи 

на младежките движения.

Обяснява исканията на българските студенти в процеса 

на политическа демократизация през 1989-1990 г.

Оценява ролята на социалните мрежи за активността на младите



3.6. Олимпийско движение

хора.

Оценява идеи и действия на личност за решаване на 

глобалните проблеми на съвременността.

Представя основните идеи на Пиер дьо Кубертен за 

организирането на съвременните олимпийски игри.

Описва развитието на олимпийското движение в България.

Дава примери за българи – олимпийски шампиони. 

Оценява ролята на съвременното олимпийското движение

за мирното общуване между хората.

Годишен брой часове за изучаване на модула в 11. клас – 36 часа 

Годишен брой часове за изучаване на модула в 12. клас – 62 часа

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания до 50 %

За упражнения и практически дейности до 32%

За обобщение и преговор до 12%

За контрол и оценка до 6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на постиженията на учениците отразява равнището на достигане на очакваните резултати в учебната програма. То отчита 

динамиката в различните сфери на познавателната им дейност (усвояване и преработване на информация, прилагане на знания и умения, 

формиране на компетентности, оценъчни дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при 

оценяването могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.



Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и системата за оценяване на постиженията им. Съотношение при 

формиране на срочна и годишна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания) 50%

Оценки от контролни работи 25%

Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, на упражнения, работа по проекти 

и др.)

25%

ДЕЙНОСТИ

Обучението по история и цивилизации в профилирана подготовка - Модул 3. „Човек и общество“ създава предпоставки учениците да

проявяват творчество и креативност в разнообразни дейности както в класната стая, така и извън училище, които да доведат до формирането

на личности с граждански позиции и познания относно развитието на обществата. Надграждането на знанията има за цел да помогне за

осмисляне и разглеждане на историческата информация в по-широк контекст, използвайки компетентности не само от областта на

историята, но и от други научни области.

Дейности

В класната стая Извън училище

• прилагане на интерактивни методи: ролеви и 

симулационни игри

• организиране на дискусии по актуални проблеми

• изработване на таблици, схеми, диаграми въз основа 

на зададени показатели

• разработване в екип на проекти и презентации, свързани

с тематиката

• създаване на резюме

• създаване на план-тезис

• работа в библиотека (вестници, списания,

научна и научнопопулярна литература и др.)

• използване на информация от интернет за 

проучвателска дейност, свързана с конкретното учебно

съдържание

• провеждане на интервюта

• участие в учебни екскурзии

• провеждане на учебна дейност в музейна образователна среда

• работа в екипи при изработване на презентации и проекти 

по предварително зададени исторически проблеми

• създаване на текст на отговор на научен

въпрос по  исторически проблем

• създаване на текст на отговор на научен въпрос върху 

исторически източници



Примерни задачи към учебно-изпитни 
програми (УИП) за държавни зрелостни 

изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Материали

https://www.mon.bg/bg/101027


Успех!


