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 ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-ГР. ЗЛАТОГРАД 
                 ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тел./ факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg 

         

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УСПЕХА  

В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА 

 

 

Предмети 
Вид на изп.за 

 уч.2018/2019 г. 
IV клас V клас VI клас VII клас 

Среден успех 

V-VII клас 

БЕЛ 

 

Годишен успех 2019/2020г. 5.47 5,04 5,14 4,88 5,02 

Успех в края на I срок 
2020/21 г. 

5.33 5,17 4,52 4,74 4,80 

Годишен успех 2020/2021 г. 5.61 5,21 4,58 5,09 4,98 

Английски език 

 

Годишен успех 2019/2020г. 5.33 5,00 5,03 5,31 5,12 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

5.12 4,75 4,44 4,80 4,68 

Годишен успех 2020/2021 г. 5.38 5,08 4,75 5,03 4,96 

Математика 

 

Годишен успех 2019/2020г. 5.47 5,12 4,75 4,50 4,76 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

5.25 4,71 4,56 4,29 4,49 

Годишен успех 2020/2021 г. 5.36 4,75 4,63 4,34 4,54 

Инф. техн. 
 

Годишен успех 2019/2020г.  5,56 5,28 5,47 5,42 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

 5,46 5,00 4,89 5,09 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,46 5,42 5,06 5,28 

Човекът и 

обществото 

Годишен успех 2018/2019 г. 
5.49 

    

Успех в края на I срок 2019/20 г. 
5.16 

    

Годишен успех 2019/2020 г. 
5.42 

    

История и 

цивилизация 

Годишен успех 2019/2020г.  5,12 5,25 5,38 5,26 

Успех в края на I срок 
2020/21 г. 

 4,96 4,68 4,97 4,88 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,21 5,00 5,14 5,12 

География и 

икономика 

Годишен успех 2019/2020г.  5,20 5,22 5,06 5,16 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

 5,21 4,72 4,69 4,85 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,50 4,92 4,94 5,10 

Човекът и 

 природата 

Годишен успех 2019/2020г. 5.59 5,16 5,11  5,13 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

5.29 5,08 4,72  4,90 

Годишен успех 2020/2021 г. 5.62 5,25 5,08  5,17 

Биология и 

здравно 

образование 

Годишен успех 2019/2020г.    5,25 5,25 

Успех в края на I срок    4,66 4,66 



2 

 

2020/21 г. 

Годишен успех 2020/2021 г.    4,94 4,94 

Физика и 

астрономия 

Годишен успех 2019/2020г.    4,78 4,78 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

   4,60 4,60 

Годишен успех 2020/2021 г.    4,83 4,83 

Химия и 

ООС 

Годишен успех 2019/2020г.    5,00 5,00 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

   4,60 4,60 

Годишен успех 2020/2021 г.    4,91 4,91 

Музика 

Годишен успех 2019/2020г.  5,81 5,75 5,58 5,71 

Успех в края на I срок 
2020/21 г. 

 5,67 5,31 5,74 5,59 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,74 5,40 5,77 5,66 

Изобразително 

изкуство 

Годишен успех 2019/2020г.  5,54 5,58 5,64 5,59 

Успех в края на I срок 
2020/21 г. 

 5,54 5,27 5,60 5,48 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,69 5,48 5,77 5,66 

Технологии и 

предприемачество 

Годишен успех 2019/2020г.  5,50 5,58 5,76 5,62 

Успех в края на I срок 
2020/21 г. 

 5,58 5,08 5,63 5,45 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,73 5,44 5,74 5,65 

Физ.възп. 

и спорт 

Годишен успех 2019/2020г.  5,60 5,80 5,66 5,70 

Успех в края на I срок 

2020/21 г. 

 
5,23 4,84 5,06 5,05 

Годишен успех 2020/2021 г.  5,65 5,13 5,71 5,52 

 
 

 

Обучението в електронна среда от разстояние се реализира чрез 

електронната платформа g suite, чрез  използването на приложенията на 

Google. На всеки учител и ученик беше създаден профил към домейна на 

училището. Чрез профила си всеки потребител ползваше насоченото към 

образователната сфера приложение Google Classroom. Oбменяха се и се 

споделяха файлове, задания, тестове между учениците и преподавателите. 

През Google Meet стана възможно да се провежда видеообучение. За 

проверката и оценката на знанията на учениците се създаваха електронни 

тестове чрез Google формуляри. 
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ГОДИШЕН УСПЕХ НА I КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Клас

/ 

брой 

учен

ици 

Качествени оценки 

Слаби страни Преодоляване 

Н
ез

а
д
о
в

о
л

и
т
. 

 

- 
б
р

. 

С
р

ед
ен

  

- 
б
р

. 

Д
о
б
ъ

р
  

- 
б
р

. 

М
н

. 
д
о
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ъ

р
 

- 
б
р

. 

О
т
л

и
ч

ен
  

- 
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р

. 

С
п

р
а
в

я
 с

е 
–
 

б
р

. 

I 

/  

39 
 

1 2 6 30  

 Затрудняват се при писане под диктовка 

на думи с граматически особености. 

 Допускат грешки при четене на думи със 

струпани съгласни. 

 Употребяват  повторения и неточни думи 
и изрази в устен разказ. 

 Консултации и индивидуална работа 

 Възможностите на целодневното обучение 

 Използване  на дигитални платформи 
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ГОДИШЕН УСПЕХ НА II КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Клас

/ 

брой 

учен

ици 

Учебен предмет 

Качествени оценки 

Слаби страни Преодоляване 

Н
ез

а
д
о
в

о
л

и
т
. 

- 
б
р

. 

С
р

ед
ен

 

- 
б
р

. 

Д
о
б
ъ

р
 

- 
б
р

. 

М
н

. 
д
о
б
ъ

р
 

- 
б
р

. 

О
т
л

и
ч

ен
 

-б
р

. 

С
п

р
а
в

я
 с

е 
–
 

б
р

. 

II 

/  
40 

БЕЛ - ЗУЧ 
 

1 6 8 25  

 Затруднения при писане на 
преразказ, описание и приказка 

по подобие на друга. 

 Индивидуална работа , 

консултации, работа ГЦДО 

 Използване на работни 

листове, свързани с четене с 

разбиране. 

 Участие на учениците в 

различни проекти, свързани с 

четенето на книги. 

 Използване на ел.уроци и сайт 
Уча се 

Английски език - 

ЗУЧ 
  1 5 34  

 Трудност при самостоятелна 
работа в учебната тетрадка;  

 малък брой ученици се 
затрудняват в изписването на 
буквите както в азбучен ред, така 
и на произволен принцип; 

 индивидуални и групови 

упражнения, свързани с 

материала, който затруднява 

учениците;  

 работа по проекти;  

 по-голям интензитет на 

упражненията за слушане с 

разбиране, четене с разбиране; 

  ролеви игри,  
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 консултации 

Математика - 

ЗУЧ  
1 3 8 28  

 

 Затруднения при осмисляне и 

решаване на текстова задача с 

две пресмятания. 

 Затрудняват се при разпознаване 
на часа по механичен часовник 

 Индивидуална и групова 

работа при целодневното 

обучение; 

 Консултации; 

 Логически задачи; 

 Задачи, свързани с 

концентрацията на 

вниманието; 

 Използване на интерактивни 

методи в работата. 

 Работа в групи по интереси 

Околен свят - 

ЗУЧ 
 1 3 11 25  

 Не умеят да извличат 

информация и да правят изводи. 

 Наблюдения; 

 Дискусии; 

 Участие в ученически проекти 
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ГОДИШЕН УСПЕХ НА III КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Клас

/ 

брой 

учен

ици 

Учебен предмет 

Качествени оценки 

Слаби страни Преодоляване 

Н
ез

а
д
о
в

о
л

и
т
. 

- 
б
р

. 

С
р

ед
ен

 

- 
б
р

. 

Д
о
б
ъ

р
 

- 
б
р

. 

М
н

. 
д
о
б
ъ

р
 

- 
б
р

. 

О
т
л

и
ч

ен
 

-б
р

. 

С
п

р
а
в

я
 с

е 
–

 

б
р

. 

III 
/  

49 

БЕЛ - ЗУЧ 
 

 1 15 32 1 

 Допускат правописни грешки 

при писане под диктовка и при 

създаване на собствен текст 

 Затрудняват се при писане на 

преразказ   

  Не умеят да формулират 

отговори при работа с текстове 

свързани с четене с разбиране 

 Използване на електронни 

ресурси на учебниците от 

издателства  „Просвета“ и 

„Булвест“ 

 Решаване на тестови задачи 

 Използване на платформите „ 

Уча се“, „Академико“ 

 Индивидуална и 

диференцирана работа 

 Участие в проектни дейности 

 Работа в ГЦОУД, консултации 

Английски език - 

ЗУЧ 
  2 13 33 1 

     Трудности при:  

 употреба на различните 

времена,  

 словоред;  

 упражнения за слушане с 

разбиране. 

 индивидуални и групови 

упражнения, свързани с 

материала, който затруднява 

учениците; работа по проекти; 

по-голям интензитет на 

упражненията за слушане с 

разбиране, четене с разбиране; 
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ролеви игри, консултации 

Математика - 

ЗУЧ 
  2 15 31 1 

 Затруднения при решаване на 

текстови задачи в косвена 

форма 

 Трудности при преминаване от  

една мерна единица в друга 

 Недостатъчно развити умения 

за самоконтрол и самооценка 

 Използване на електронни 

ресурси на учебниците от 

издателства  „Просвета“ и 

„Булвест“ 

 Използване на платформите „ 

Уча се“, „Академико“ 

 Използване на дидактически 

игри със занимателни 

математически елементи 

 Участие в математически 

състезания и олимпиади 

 Индивидуална и 

диференцирана работа 

 Практически задачи за 

описване на ситуации от 

реалния свят с математически 

модел 

Човекът и 

обществото - ЗУЧ 
  2 13 33 1 

 Трудно се ориентират в 

дълбокото историческо минало 

на България 

 Недостатъчно разграничават 

обществена и природна среда 

 Съчетаване на класически и 

интерактивни методи при 

усвояване на нови знания 

 Изготвяне на презентации от  

учениците 

 Използване на енциклопедии и 

научна литература 

 Изготвяне на Лапбук  

 Работа в ГЦОУД, консултации 
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 Използване на електронни 

ресурси на учебниците от 

издателства  „Просвета“ и 

„Булвест“ 

 Използване на платформите „ 

Уча се“, „Академико“ 

Човекът и 

природата - ЗУЧ 
   14 34 1 

 Затруднения при откриване на 

причинно-следствени връзки 

 Трудности при разграничаване 

на тела от вещества   

 Грешки при използване на 

терминологията 

 Извършване на опити 

 Наблюдения сред природата 

 Работа с научна литература 

 Работа в ГЦОУД, консултации 

 Използване на електронни 

ресурси на учебниците от 

издателства  „Просвета“ и 

„Булвест“ 

 Използване на платформите „ 

Уча се“, „Академико“ 
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IV КЛАС 
 

Резултати по предмети: 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, IV КЛАС 
 

Силни страни 

 Учениците си служат с основните езикови и речеви единици, в съответствие с 

комуникативната цел.  

 Познават частите на речта и определят граматическите им  категории.  

 Определят главните части на изречението.  

 Образуват сродни, производни и сложни думи и ги използват в речта си.  

 Откриват синоними и антоними, показват многозначността на думата.  

 Използват различни по цел на изказване и състав изречения.  

 Справят се добре при преразказ на текст. 

 
 

Слаби страни 

 Не прилагат винаги изучените правописни правила при писане под диктовка.  

 Затрудняват се при създаване на различни видове съчинения, както и при работа 

на текст, свързан с четене с разбиране. 

 

Преодоляване на пропуските  

 Консултации  

 Индивидуална работа 

 Използване  на дигитални платформи 

 Четене на художествена литература в часовете по извънкласно четене 

 Проектно базиран модел на обучение 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, IV КЛАС 
 

Силни страни:  

 Систематизираност на знанията;  

 постоянство при изпълнението на поставените задачи;  

 умение за водене на кратък диалог по поставена тема;  

 активност в часовете 

 
Слаби страни:   

 Трудности при употреба на различните времена,  

 формите на неправилни глаголи;  

 словоред 

 
Мерки за преодоляване:  

 индивидуални и групови упражнения, свързани с материала, който затруднява 

учениците;  

 работа по проекти;  

 по-голям интензитет на упражненията за слушане с разбиране,  

 четене с разбиране;  

 ролеви игри,  

 консултации 
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МАТЕМАТИКА, IV КЛАС 
Силни страни 

 Записват и сравняват естествени числа.   

 Събират и изваждат числата над 1000.  

 Намират неизвестно число. 

 Спазват реда на действията при решаване на числови изрази.  

 Чертаят геометрични фигури, прилагат придобитите знания за решаване на 

текстови задачи и задачи с геометрично съдържание. 

Слаби страни 

 Допускат грешки при чертане и измерване на ъгли.  

 Затруднения при писане на римски цифри  

 Затрудняват се при решаване на текстови задачи 

 

Преодоляване на пропуските  

 Групова и диференцирана  работа.  

 Приложни задачи. 

 Работа в ГЦОУД 

 Участие в математически състезания и олимпиади  

 Участие в проектно-базирано обучение 

 Работа с групите за допълнително обучение по математика по проект „Подкрепа 

за успех” 
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ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО,  IV КЛАС 
Силни страни 

 Имат знания за географското разположението на България и нейното значение за 

Европейския съюз.  

 Работят с географска карта и разказват за природни обекти.  

 Разказват за ярки личности и събития в българската история. 

 Разбират културното и историческо наследство като национално богатство.  

 Различават основните органи на държавна и местна власт.  

 Описват държавното устройство и промените в него.  

 Умеят да търсят информация от различни източници.  

 Изготвят табла, албуми, презентации. 

 Работят по проекти. 

Слаби страни 

 Затруднения при ориентиране по географска карта по данни за географска област 

или град, както и при анализ на  историческите периоди. 

 Допускат грешки при свързване на историческо събитие с историческа личност и 

конкретна дата. 

Преодоляване на пропуските 

 Изготвяне на постери, презентации 

 Използване на енциклопедии и научна литература 

 Изготвяне на Лапбук  

 Работа в ГЦОУД, консултации 

 Използване на платформите „ Уча се“, „Академико“
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА,  IV КЛАС 
 

Силни страни 

 Имат знания за неживата и жива природа, разграничават живите организми от 

неживите тела.  

 Разказват за полезни изкопаеми, горива и почва.  

 Описват тела и вещества, изброяват свойствата им.  

 Разграничават полезни и вредни вещества.  

 Разпознават видове движения и дават примери.  

 Изброяват видове енергия и използването им в бита и от живите организми. 

 Разграничават планети и звезди от Слънчевата система.  

 Знаят основни части от човешкото тяло 

Слаби страни 

 Затруднения при откриване на връзката между свойствата на веществата и тяхната 

употреба. 

 Трудности при определяне посоката на силите. 

 Неумение да формулират изводи за връзката между движението на Земята и 

измененията, които настъпват. 

 

Преодоляване на пропуските  

 Наблюдения; 

 Проектно базиран модел на обучение 

 Консултации 

 Работа в ГЦОУД 

 Извършване на опити 

 Наблюдения сред природата 

 Работа с научна литература 

 Използване на електронни ресурси на учебниците от издателство  „Просвета“ 

 Използване на платформите „ Уча се“, „Академико“ 
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Анализ по Физическо възпитание и спорт - I, III и IV клас  

 
Основните задачи, които са поставени в часовете по ФВС са: правилно и 

хармонично изграждане на детския организъм и неговото закаляване; развитие на 
основните физически качества-сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост; 

развитието на моториката и координацията; приучаване към спазване на правила за 
лична и обществена хигиена, както и за формиране на здравни и хигиенни навици.  

    В първи клас бяха поставени основите на хармоничното физическо и двигателно 

развитие. Децата овладяха достъпни за възрастта знания за значението, терминологията, 
техническото изпълнение и приложение на физ. упражнения. Много важно се оказва и 

възпитанието на нравствени добродетели и волеви черти. С поставянето на задачите и 
упражненията моята цел бе формиране у децата на позитивно отношение към 
двигателната активност. 

В трети и четвърти клас заниманията в часовете по ФВС имаха и здравно-
профилактична и корекционно-оздравителна насоченост. Моториката на учениците бе 

обогатена с нови приложни двигателни умения с лекоатлетически, гимнастически и 
спортно-подготвителен  характер и плуване. Приоритет в работата  беше повишаване на 
аеробните и относително силовите възможности на детския организъм; развиване на 

гъвкавостта, ловкостта и бързината. Поставиха се основите на уменията за групови 
единодействия в игрови условия. 

 Много добрите условия, които бяха създадени в плувния басейн, спомогнаха 
часовете да протичат нормално и около 70-80 % от учениците да постигнат очакваните 
резултати за края на учебния срок, а именно- овладяване стиловете кроул и гръбен кроул 

и преплуване на определени дължини за различните възрасти. Проведоха се и 
състезания по плуване, на които нашите ученици спечелиха множество медали. 

  Поради създалото се извънредно положение, работата в часовете значително се 
затрудни поради спецификата на учебния процес и липсата на достатъчно помощни 
материали по ФВС. Въпреки всичко по време на дистанционното обучение часовете се 

провеждаха редовно. В тях участваха повечето ученици.  
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Годишни оценки по всички предмети – ІV клас 

 

№       Учебни  предмети Брой на  Брой на учениците получили: Среден %  на %  на 

    изпитаните  слаб среден добър много  отли- успех слабите отлични 

    ученици       добър   чен   оценки оценки 

Раздел А - задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 69 0 0 4 19 46 5,61 0%  67%  

2 Английски език 69 0 3 6 22 38 5,38 0%  55%  

3 Математика  69 0 0 13 18 38 5,36 0%  55%  

4 Компютърно моделиране 71 0 1 2 19 49 5,63 0%  69%  

5 Информационни технологии                   

6 Човекът и обществото 69 0 0 10 20 39 5,42 0%  57%  

7 История и цивилизации 0 0 0 0 0 0       

8 География и икономика 0 0 0 0 0 0       

9 Околен свят 0 0 0 0 0 0       

10 Човекът и природата 69 0 0 6 14 49 5,62 0%  71%  

11 Биология и здравно образов.                   

12 Физика и астрономия                   

13 Химия и опазване на ок.среда                    

14 Музика 72 0 0 0 1 71 5,99 0%  99%  

15 Изобразително изкуство 72 0 0 0 2 70 5,97 0%  97%  

16 

Технологии и 

предприемачество 72 0 0 0 2 70 5,97 0%  97%  

17 Физическо възпит. и спорт 72 0 0 2 8 62 5,83 0%  86%  

Всичко ЗУЧ: 704 0 4 43 125 532 5,68 0%  76%  

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 69 0 0 5 23 41 5,52 0%  59%  

2 Математика  69 0 1 8 20 40 5,43 0%  58%  

                      

                      

                      

Всичко ИУЧ: 138 0 1 13 43 81 5,48 0%  59%  

Всичко ЗУЧ+ИУЧ: 842 0 5 56 168 613 5,65 0%  73%  
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През учебната 2020/2021 година обучението в прогимназиален етап се осъществи 

съобразно ДОС по предметите,  учебните програми за съответните класове и 
разработените годишни тематични разпределения. 

Обучението в електронна среда от разстояние се осъществи синхронно,  

съобразно седмичното разписание на часовете и график за провеждането им, чрез 
облачната платформа G Suite за образованието, която включва основни приложения,  

които подпомагат  общуването, организацията на информация и учебния процес в 
училище. Предоставен ни беше достъп до дигитални инструменти на Google като: 

 Gmail с домейна на училището за всеки участник в учебния процес 

 Календар 
 Хранилище в Диск 

 Редактори в Google Документи, включително документи, таблици и слайдове 
 Виртуална класна стая Google Classroom 
 Видеоконферентна връзка в Meet 

 App Maker, Keep, Сайтове или Jamboard. 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, V – VII КЛАС 
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Силни страни Слаби страни Дейности за въздействие 

върху вътрешната 

мотивация на ученика 

5 клас 

  По български език имат 

знания за  изменяемите 

части на речта-

местоимения-лични и 

притежателни; глагол; 

нелични глаголни форми.  

  От неизменяемите части 

припомниха  видовете 

наречия, научиха за 

важната служба на   

предлога.  

 Имат знания за  частите на 

изречението, което е важно 

за прилагането на 

граматическите правила, 

членуването  на имената, 

пунктуацията. 

  Някои от учениците 

активно се включваха в 

национални  състезания  и 

конкурси, което допринесе 

за повишаване на 

езиковата им култура и 

издигане авторитета на 

училището.    

 
 

 Около 50% се 

затрудняват при 

откриване на 

второстепенната 

част определение-

съгласувано и 

несъгласувано. 

  Допускат 

правописни грешки 

при думи с  

непостоянно Ъ, с 

двойни съгласни,  

при причастията, 

думи с начално О 

или У. 

 Затрудняват се при 
създаване на 
собствен текст-

отговор на житейски 
въпрос, защото им 
липсва богат 

лексикален запас. 

 
 

 Провеждане на 

консултации и насочване 

на ученици с пропуски към 

участието им в тях. 

 Индивидуална работа с 

учениците и работа в екип. 

 Използване на 

електронни уроци, 

облачни системи, онлайн 

платформи за обучение; 

 Мотивиране на 

учениците за участие в 

литературни състезания 

и олимпиади. 

 Използване на 

възможностите за 

включване на учениците 

в проект „Подкрепа за 

успех“. 

6  клас 

 знаят частите на речта и 

правилно ги определят като 
изменяеми и неизменяеми ; 

 усвоени са знания за 

сложните глаголни форми; ; 

 умеят да преразказват сбито 
и подробно. 

 По литература учеят да 

разграничават жанрове на 
изучените творби, свързват 
правилно: автор-творба-

герои, тълкуват поставените 
проблеми в литературните 

текстове. 

 

 не се различават 

видовете причастия и 

замяната им със 

синонимен израз; 

 допускат грешки при 

правописа на някои 

причастни форми,  

при местоимения, 

съюзи; 

 при падежните форми 

на местоименията  не  

спазват правилата за 

употребата им ; 

 писмената  реч е с 

еднотипни 

 

   Пропуските  могат 
да се преодолеят  с повече 
часове за упражнения; 

 Повишаването на 
мотивацията за учене при 
някои от учениците трябва 

да е  насочено и към 
практическата потребност 
от знания.  

 Целодневната  
форма  на обучение, 

консултациите, работата в 
групите по проект 

„Подкрепа за успех“  
помагат  за преодоляване 
на пропуските и за по-

качествено образование. 
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синтактични 

конструкции; 

 собствените текстове 
е необходимо да 
бъдат  обогатени с  

повече  изразни 
средства. 

 Използване на 
иновативните методи на 

преподаване; 

  Насочване към 
участие в състезания и 
конкурси; 

 Подтикване към 
творческо писане; 

 Провеждане на 

уроци извън класната стая.  

7 клас 

 Учениците познават видовете 

текст и отговарят на въпроси към 

тях.  

 Извличат и обработват 

информация от научен, от медиен и 

от художествен текст. 

  Откриват видовете причастия и 

могат да ги образуват от глаголи.  

 Имат формирани правописни 

навици по отношение на думи с 

проверяем правопис.  

 Усвоени са съчинително и 

подчинително свързване и видовете 

сложни изречения.  

 Определят наклонението на 

глаголите в даден текст.  

 Познават главните и 

второстепенните части в простото 

изречение.  

 Откриват видовете местоимения 

в текст.  

 Могат да заменят фразеологични 

словосъчетания със синоними. 

 Познават съдържанието на 

художествените творби и трайно 

свързват името на автора със 

заглавията на неговите 

произведения и героите в тях.  

 Могат да определят 

елементите на сюжета и 

композицията на изученото 

произведение.  Коментират 

поведението и постъпките на 

героите.  

 Правят характеристика  на 

литературен герой и извличат 

изводи.  

 
 

 Учениците трудно 

съставят писмени 

текстове.  

 Познават 

изискванията  за 

направата им, но не 

умеят правилно да 

композират текста и да  

се аргументират.  

 Не си служат с 

разнообразни 

синтактични 

конструкции.  

 Имат изградени 

умения за създаване на 

трансформиращ 

преразказ, но се допускат 

грешки при употреба на 

глаголните времена.  

 Седмокласниците 

срещат трудности при 

откриване на еднородни 

и обособени части.  

 Не се прилагат 

много от изучените 

пунктуационни правила 

при съставяне на текст. 

 
 
 Провеждане на 

консултации и насочване 

на ученици с пропуски 

към участието им в тях. 

 Индивидуална работа с 

учениците и работа в 

екип. 
 Използване на електронни 

уроци, облачни системи, 

онлайн платформи за 

обучение; 
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 Мотивират своя ценностен 

избор.  

 Осмислят  художествените 

изразни средства.  

 Познават стилистичните 

фигури и тропи.  

 Осъзнават понятията: 

епиграф, епилог, реторична фигура, 

балада, елегия ,ода, пътепис.  

 Умеят да коментират и 

анализират цитати от изучени 

произведения, като откриват 

мястото им в литературната творба. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, V – VII КЛАС 
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Силни страни Слаби страни Дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация на ученика 

5 клас 

 Учениците показват 

добър запас от думи и  

надграждане на   на 

граматичния  материал, 

достига се до момент на 

смелост за провеждане на 

разговор на англ.език. 

 

 По-големи са 

трудностите им при   

употребата на думите в 

по-сложни изречения и 

намесата на времената. 

 
 Разнообразяване на игровия 

момент при заучаването на нова 

граматика, използването на 

иновативни технологии, 

ангажиращи вниманието на 

учениците. 

 Предвиждам повече разговори, 

игри свързани с общуване на 

английски език. 

 Засилено посещение на 

консултации по английски език. 

6 клас 

 Учениците показват 

своя добър речников запас 

и разбиране на текста, 

който е пред тях. 

 

Трудности при: 

 По-сложен е 

въпросът отнасящ се до 

употребата на 

граматични правила в 

изречения. 

 

 Разнообразяване на игровия 

момент при заучаването на нова 

граматика, използването на 

иновативни технологии, 

ангажиращи вниманието на 

учениците. 

 Предвиждам повече разговори, 

игри свързани с общуване на 

английски език. 

7 клас 

 Седмокласниците 

знаят  значението на 

думите могат успешно да 

ги употребяват в 

изречения.  

 Добре разбират 

непознат текст и успяват 

да го превеждат. 

Трудности при: 

 По-трудно за тях се 

оказва употребата на 

времена и модалните 

глаголи. 

 Разнообразяване на игровия 

момент при заучаването на нова 

граматика, използването на 

иновативни технологии, ангажиращи 

вниманието на учениците. 

 Предвиждам повече разговори, 

игри свързани с общуване на 

английски език 
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МАТЕМАТИКА, V – VII КЛАС 
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Обучението по математика в електронна среда от разстояние се осъществи чрез 
видеоконферетна връзка в Meet, задаване на планове на уроци, материали, тестове, задания и 

домашни работи в Classroom. 
Учебното  съдържание по математика бе представено на споделен  екран в Meet с 

графичен таблет и приложения за работа с графичен таблет. За онагледяване на геометричния 
материал – геометрични построения, измервания, работа в квадратна мрежа използвах 
възможностите на Whiteboard и OpenBoard – приложения за работа с графичен таблет.  

Всеки урок по математика бе предварително подготвен, чрез създаването на 
интегрирани документи – вграждане на графика в Word, използване на приложението Paint, 

създаване на ръкописен текст, чертежи, презентации по темите от учебното съдържание. В 
часовете по математика съм използвани видеоклипове от образователния канал Академико, 
както и видеоклипове от Ютуб, за онагледяване на пострения и затвърждаване на знания. 

Домашната работа по математика бе задавана в Classroom под формата на задание.  
За нуждите на обучението по математика са използвани публикуваните интерактивни 

тестове в https://www.liveworksheets.com/ и LearningApps.org  – приложение, подкрепящо 
учебния процес с помощта на интерактивни модули. 

Учениците имаха възможност да експериментират с данни във виртуалния училищен 

кабинет по математика, използвайки приложението GeoGebra - http://cabinet.bg/.  
Писмените изпитвания в електронна среда са чрез гугъл формуляри, които след 

проверка, бяха изпращани на учениците по училищните им джимейли.  

Силни страни Слаби страни 
Преодоляване на 

пропуските 

5 клас 

 Знаят признаците за делимост на 2, 
3, 5 и 10 и намират НОК и НОД. 

 Извършват действия с обикновени и 
десетични дроби, намират част от 
число и процент. 

 Разчитат и интерпретират 
информация, зададена в таблица, 
пиктограма. 

 Прилагат формулите за намиране на 
лица на геометрични фигури. 

 Умеят да решават задачи чрез 

формулите за S,  S1 и V на 

правоъгълен паралелепипед и куб. 

5 клас 
Затрудняват се при: 

 решаване на практически 
задачи, свързани с част от 
число и процент, диаграми. 

 Пресмятане на числови 
изрази с обикновени и 
десетични дроби с повече 
пресмятания. 

 Затрудняват се намиране на 
неизвестна компонента при 
по-сложни задачи. 

 Съставяне на математически 
модели за решаване на 
текстови задачи. 

5 клас - 7 клас 

 Консултации  

 Повишаване 

мотивацията за по-

задълбочено усвояване 

на знанията чрез 

индивидуална работа с 

по-слабите ученици и 

чрез решаване на 

занимателни задачи. 

 Използване на онлайн 

платформи и 

приложения. 

 Разработване на проекти 

по математика 

 Решаване на 

практически задачи. 

 Задаване на 

диференцирана работа в 

Classroom; 

 Разработване на 

електронно учебно 

съдържание по предмета 

и използване на 

електронната 

библиотека за 

електронно съдържание 

на сървъра на МОН. 

 

6 клас 
 Изчерават развивки на геометрични 

тела, прилагат формулите за лице на 

повърхнина и обем. 

 Извършват действия в множеството 
на рационалните числа, сравняват ги 
и ги изобразяват на числовата ос. 

 Построяват образ на точка в 
правоъгълна координатна система. 

 Умеят да решават уравнения от вида 
a . x + b = 0 (a ≠  0). 

 Решават задачи от пропорции, 
прилагайки основното свойство. 

6 клас 
Затрудняват се при: 

 Решаване на „обратни” 
геометрични задачи. 

 Преобразуване на  изрази с 
рационални числа с повече 
действия, спазвайки  реда на 
действията. 

 Пресмятане на изрази, 
съдържащи степени с цял 
отрицателен показател. 

 Моделиране на уравнения 
при решаване на текстови 
задачи 

7 клас 

Учениците умеят да:  

 прилагат формулите за съкратено 

умножение; 

7 клас 

Учениците се затрудняват при: 

 прилагане на формулите за 

съкратено умножение в по-сложни 

https://www.liveworksheets.com/
http://cabinet.bg/material/show/id/79572
http://cabinet.bg/
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, V – VII КЛАС 

 

 

 разпознават видовете ъгли при 

пресичане на две прави с трета;  

 знаят свойството на ъглите в 

триъгълник;  

 умеят да решават линейно уравнение 

с едно неизвестно и линейно неравенство с 

едно неизвестно като определят решението 

му с графика и интервал;  

 знаят признаците за еднаквост на 

триъгълници;  

 разпознават видовете успоредници. 

изрази;  

 комбинирано разлагане на 

изрази на произведение от прости 

множители, допълване до точен 

квадрат, намиране на най-голяма и 

най-малка стойност на израз. 

 при задачи от моделиране с 

линейни уравнения и неравенства – 

задачи от движение, смеси и 

сплави.  

 доказателствени 

геометричните задачи. 
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Обучението по информационни технологии в електронна среда се осъществяваше 

чрез видеоконферентна връзка в Meet, където на учениците на споделен екран под 

формата на презентации, уеб приложения и платформи, беше представен учебния 
материал. Плановете на уроците, заданията под формата на проекти се задаваха в 

Classroom, където учениците имаха възможността да прикачат своите проекти за 
проверка и оценка. Голяма част от учениците не разполагаха с приложения от Офис 
пакета – Word, Excel, PowerPoint на личните си компютри и телефоните, затова бяха 

запознати с възможността да създават документ с Гугъл документи, презентации – с 
Гугъл презентации и да работят с гугъл таблици. За проверка на знанията в края на 

раздел и в края на срока, знанията на учениците бяха проверявани с гугъл формуляри. 
Създадените проекти учениците предствяха пред съучениците си на споделен екран в 
Мийт. 

Дигиталните компетентности на учениците се повишиха. Разширен е интересът 
им за намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания. 

По време на часовете се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на 
етични правила и опасностите в интернет пространството. 

 
 

Постижения Пропуски Преодоляване на 

пропуските 

5 клас 

 Учениците от пети клас с лекота усвояват 
темите по информационни технологии, 
работят с желание и интерес върху 
поставените задачи. 

 Дефинират основни понятия, класифицират 
устройства към съответната група според 
предназначението им, спазват правилата за 
безопасна работа и конкретна експлоатация 
на компютърна система. 

 Стартират, използват и приключват работа с 
приложения, осъществяват диалог с 
компютъра, използвайки елементите на 
ГПИ 

 Познават носителите на информация и 
устройствата за работа с тях. 

 Спазват правилата за безопасна работа в 
интернет, разглеждат уебсайтове, 
дефинират предназначението на 
електронната поща, търсят информация по 
зададена тема. 

 Създават графично изображение с 
инструменти на програмата Paint. 

 Знаят основните понятия и правила в 
компютърната текстообработка, 
структурните единици на текстовия 
документ. Създават, редактират и 
форматират текстов документ на ниво 
символи по предварително зададени 
параметри за форматиране; 

 Знаят предназначението на електронните 

 
Срещат затруднения при 
съхраняване на даден 
документ на посочено място 
с посочено име; 

 Малка част от 
учениците от пети клас 
срещат затруднения върху 
поставените им задачи по 
ИТ и трудно запаметяват 
новите понятия.  
 Трудности при 

форматиране на текст на 
ниво параграф. 

 

5 клас – 7 клас 

 Консултации 
 Разработване на 

самостоятелни и 
групови 
проекти; 

 Разширяване на 
дигиталните 
компетентности 
на учениците; 

 Създаване на 
електронни 
тестове с гугъл 
формуляри и с 
електронни 
приложения за 
проверка и 
оценка на 
знанията на 
учениците. 

 Задаване на 
диференцирана 
работа в  
Класрум 

 Използване на 
онлайн 
платформи и 
образователни 
сайтове. 
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таблици, основните й елементи, 
интерпретират данни, представени чрез 
диаграма. 

 Създават компютърна презентация, 
включваща текст и изображения. 

 

Шести клас 
 Учениците  познават основните носители 

на информация, познават файловата структура 
на организация на данните, познават 
основните файлови формати; 
 Въвеждат, редактират и форматират текст 

на български и чужд език, отпечатват текстов 
документ, задавайки определени настройки. 
 Обработват графични изображения с 

различни графични редактори, запазват ги в 
различни графични файлови формати; 
сканират и обработват сканирано графично 
изображение. 
 Извършват основни аритметични действия 

с въведени данни в ЕТ, използват функции, 
задават различни характеристики на 
оформлението на клетките; 
 Създават презентация по зададена тема, 

вмъквайки и форматирайки графични и 
текстови обекти. Задават анимационни ефекти 
и времетраене; 
 Познават и използват търсещи машини в 

Интернет за създаване на документ. Зачитат 
авторските права на готовите материали. 

 

 Последователност 
при изписване на числов 
израз в Ексел; 

 При създаване на 
документ, използвайки 
материали от Интерет част 
от учениците не спазват 
баланс между съдържание 
и илюстративен материал. 

 Непостоянство в 
усвояването на учебния 
материал 

 

Седми клас 
 Умеят да извършват настройки на 

операционната система на ниво 
потребителски интерфейс; 

 Познават същността на компютърните 
вируси, използват антивирусен софтуер; 

 Проектират и създават ЕТ, като 
извършват необходимите изчисления, 
сортират данните в тях, създават диаграми и 
графики за графично интерпретиране на 
данните, подготвят ЕТ за печат, отпечатват 
ЕТ и отделни части от нея; 

 Вмъкват, оформят и позиционират 
различни нетекстови обекти в текстов 
документ 

 Създават компютърна презентация 
вмъквайки таблици, схеми, диаграми, звукови 
ефекти, видеоклипове.  

 Разбират същността на глобалната 
мрежа Интернет и начините за достъп. 
Използват възможностите за комуникация в 
реално време. 

 
 Учениците се 

затрудняват да определят 
характеристиките на 
частите на КС. 
 Трудности имат при 

задаване на формули за 
извършване на 
автоматични изчисления и 
приложението на 
функциите в Ексел. 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, V – VII КЛАС 
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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Обучението по история и цивилизации в електронна среда се осъществи 

синхронно чрез използване на Google Meet, активност на учениците, използвани 

образователни сайтове Уча се, Академико и др., електронни уроци се подобри 

организацията  и ефективността на учебния процес, но се натрупа умора от 

интензивността на дейностите. Учебните часове се провеждаха  по установен график 

според седмичното разписание.                                                

В този период на предизвикателство Министерството на образованието и науката 

създаде Национална електронна библиотека на учителите, с която подпомагахме 

дейността си. В това хранилище за електронно съдържание  https://e-learn.mon.bg/ има 
възможност за публикуване и споделяне на авторски обучителни, дидактически и 

методически материали за работа в електронна среда – видео уроци, обучителни 

програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, 

презентации и най-вече проекти, които са свързани със самостоятелност при 

изпълнението в електронна среда. Те може да са изработени самостоятелно или в екип, 

като е необходимо да съответстват на държавните образователни стандарти и на 

учебните програми. Хранилището е и платформа за популяризиране на 

изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и 

индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др. Авторските материали са 

разпределени по класове, по тематични направления и по вид на материала – за 

обучение, за самоподготовка и за изпитване. Учителите могат да споделят своите идеи 

за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, 

а после, когато то ще се прилага в различни варианти на присъственото обучение в 

клас, при самоподготовката, преподаването на интегрирано знание, проектно-
базираното обучение и др. 

Използваше се възможностите на проектно-базираното обучение, при което на 

учениците се поставя конкретна задача – дневна, седмична или с по-дълъг срок, която 

може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – 

търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и това 

даде възможност за придобиване и проявление на редица ключови умения. Запазване и 

усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, беше една от 

основните задачи на нас учителите, като се следи ангажираността и активността на 

всеки ученик. Преподавателите си водихме бележки за работата и за напредъка на 

учениците си и при необходимост се предоставят обратна връзка на родителите. 

 

Силни страни Слаби страни Преодоляване на пропуските 

5 клас 
Учениците умеят да: 
 разграничават и 

характеризират 

исторически периоди; 

 разпознават и 

разграничават 

изображения на 

паметници от различни 

култури; 

5 клас 
 Учениците 

неправилно 

запомнят 

исторически 

имена; 

  неумение за 

последователно 

възпроизвеждане 

на исторически 

5 клас 
 Използване на сайта Уча се; електронен 

учебник; 

 Изработване на хронологически таблици, 

използване на нагледни средства и материали: 

карти,  снимки, работа с исторически извори,  

 формиране на историческо съзнание у 

учениците, игрови задачи със състезателен 

характер, използване на допълнителна 

информация;. 

https://e-learn.mon.bg/
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 определяне на 

историческа личност и 

проследяването на 

нейната роля в 

историческия процес. 

факти,  грешна 

употреба на 

исторически 

термини; 

 Използване на хранилището за електронно 

учебно съдържание на сървъра на МОН; 

 Използване образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни тестове  с гугъл 

формуляри за проверка и оценка на знанията 

на учениците. 

6 клас 
Учениците умеят да:  

 разграничават и 

характеризират 

исторически понятия; 

 Свързването на 

съответните  събития с  

дати и исторически 

личности;  

 Определят 

историческа личност и 

проследяването на 

нейната роля в 

историческия процес. 

 

6 клас 
Пропуските са:  

 забравяне на 

години, титли;  

 непоследовате

лно 

подреждане на 

събития; 

 неумение за 

последователн

о 

възпроизвежда

не на 

исторически 

факти. 

6 клас 
 Изработване на хронологически таблици, 

исторически албуми; 

 използване на нагледни средства и 

материали: карти, работа с исторически извори;  

 формиране на историческо съзнание у 

учениците, устни и писмени описания на 

исторически събития и личности;  

 съпоставяне и сравняване  на събития, 

личности и понятия;  

 използване на сайта Уча се и електронен 

учебник. 

 Използване на хранилището за 

електронно учебно съдържание на 

сървъра на МОН; 

 Използване образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни тестове  с гугъл 

формуляри за проверка и оценка на знанията на 

учениците. 

7 клас 
Учениците умеят да:  

 Свързването на 

съответните  събитията с  

дати и исторически 

личности;  

 Обясняват 

значимите процеси в 

еволюцията на 

съвременния свят; 

 Учениците умеят 

да извличат информация 

за понятията и 

историческите явления 

от фотографии на 

културни паметници. 

7 клас 
Пропуските са :  

 неправилна 

подредба на 

периодите;  

 неправилно 

подреждане на 

исторически събития;  

 неумение за 

последователно 

възпроизвеждане на 

исторически факти;  

 слаба употреба 

на исторически 

термини. 

7 клас 
 работа с исторически извори, тестови 

изпитвания,  

 формиране на историческо съзнание у 

учениците,  

 устни и писмени описания на исторически 

събития и личности и тяхното съпоставяне,  

 игрови задачи със състезателен характер, 

съпоставяне и сравняване  на събития, личности и 

понятия, използване на допълнителна 

информация, използване на сайта Уча се. 

 Използване на хранилището за електронно 

учебно съдържание на сървъра на МОН; 

 Използване образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни тестове  с гугъл 

формуляри за проверка и оценка на знанията на 

учениците. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, V – VII КЛАС 
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
 
 
Обучението по география и икономика в електронна среда от разстояние  се осъщстви във виртуална 
класна стая от платформата Classroom. Чрез тази услуга, която предоставя споделено пространство на 
учители, ученици и родители се осъществяваше  видеоконферентна връзка, и се обменяха  файлове, важни 
съобщения, информация и др. МОН предостави хранилище за електронно учебно съдържание, както и 
редица сайтове и платформи, които ни помогнаха изключително много. Създаването на електронни 
тестове  с гугъл формуляри за проверка и оценка на знанията на учениците също бяха много полезни.  

 

 

Силни страни 
Слаби страни 

Преодоляване на 

пропуските 

Учениците от пети клас  

 анализират различни източници на 

информация, географски карти и 

картографски изображения. 

 Характеризират географското 

положение и границите на Африка и 

Антарктида. 

 -Характеризират особеностите на 

природата на разглежданите 

континенти 

 Умеят да  посочват основните 

океански течения,влияещи върху 

климата и разпознават природни зони . 

 Анализират хидрограми и 

климатограми 

 Сравняват различни географски 

обекти, работят с контурни карти и схеми. 

 Работят в екип. Правят доклади и 

табла. 

Срещат затруднения при 
 Написване на съчинение-

описание. 

 Оценяването на 

обекти,процеси и събития. 

 Изразяването на мнения и 

разговарянето по географски 

въпроси. 

 Представянето и 

защитаването на географски 

маршрути. 

 Използване на сайта Уча 

се; електронен учебник.  

 Използване на нагледни 

средства и материали: 

карти,  снимки, игрови 

задачи със състезателен 

характер,. 

 използване на 

допълнителна 

информация. 

 Използване на 

хранилището за 

електронно учебно 

съдържание на сървъра 

на МОН; 

 Използване 

образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни 

тестове  с гугъл 

формуляри за проверка и 

оценка на знанията на 

учениците 

 шести клас   
Учениците умеят да:  

 за опознаването на света и развитието 

на географското познание.  

 Характеризират географското 

положение и границите на Южна и 

Северна Америка, Азия,Австралия и 

Океания   

 Четат профил на релеф. 

  Характеризират особеностите на 

климата и водите на  разглежданите 

континенти. 

  Разпознават и използват  елементите 

 

Учениците срещат трудности 

при: 

 При характеристиката на  

политическата карта, 

населението, и стопанството 

на страните от разглежданите 

континенти. 

 Затрудняват се при  

направата на характеристика 

на  страни по правило. 

 да идентифицират  и 

изразяват мнение за 

 Изработване на  таблици, 

географски албуми, 

използване на нагледни 

средства и материали: 

карти, устни и писмени 

описания  

 Използване на сайта Уча 

се и електронен учебник; 

 Използване на 

хранилището за 

електронно учебно 

съдържание на сървъра 

на МОН; 



40 

 

на географската карта.  

 Представят природни  зони на 

разглежданите континенти в различни 

форми (текст, постер, презентация).-

изработват  политическата карта на   

континентите върху контурна карта. 

 Характеризират съвременното 

стопанство на на  Южна и Северна 

Америка, Азия,Австралия и Океания   

географски проблем(и) на 

базата на подбрана 

географска информация 

 Използване 

образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни 
тестове  с гугъл 
формуляри за проверка и 
оценка на знанията на 
учениците. 

седми  клас   

Учениците умеят да:  
 Определят географското положение, 

големината и границите на 

Европа,Балкански полуостров и 

България. 

  Описват бреговете по карта. 

 характеризират водното богатство,  

климатичните пояси и   природните  

зони. 

 Характеризират изменението и 

съвременната политическата карта. 

 Разграничават видове географски 

карти и основни способи за 

картографиране за извличане на 

конкретна географска информация. 

 Анализират климатограми и 

хидрограми. 

 Използват географска информация от 

различни източници и разработват 

презентации по зададени теми. 

 

Срещат затруднения при: 
 идентифициране на  

географски проблем(и) на 

базата на подбрана географска 

информация.  

 представяне  географска 

информация в карта, текст, 

различни графични 

изображения.   

 направата на 

характеристика на  страни по 

правило. 

 написване на съчинение-

разсъждение по географски 

проблем. 

 оценяването на обекти, 

процеси и събития. 

 

 

 работа с исторически 

извори; 

 игрови задачи със 

състезателен характер; 

  използване на сайта Уча 

се. 

 Използване на 

хранилището за 

електронно учебно 

съдържание на сървъра 

на МОН; 

 Използване 

образователни сайтове и 

платформи;  

 Създаване електронни 

тестове  с гугъл 

формуляри за проверка и 

оценка на знанията на 

учениците. 
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ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, V – VI КЛАС 
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Силни страни Слаби страни 
Преодоляване на 

пропуските 

5 клас 

 Добре усвоени определения 
от изучения материал.  

Учениците имат много 
добри познания, 

 свързани с раздел Небесни 
тела.Много добре са се 
справили с въпроса: Кои 

вещества са добри 
проводници на 
електричество. 

 Много добре са се справили 

със всички останали въпроси 

в теста. Използване на 

образователни сайтове и 

платформи-

класрум.Създаване на 

електронни тестове с гугъл 

формуляри за проверка и 

оценка на знанията на 

учениците 

5 клас 

 Учениците са направили 

грешка като неправилно са 

определили животните, 

които имат постоянна 

температура на тялото.Доста 

от тях са дали неправилен 

отговор на това какво 

приемат и какво отделят 

растенията при процеса 

дишане. 

 Затруднение срещнаха и на 

въпроса:Коя хранителна 

верига не е характерна за 

равнините? 

 Бяха изброени 3 такива. 

5 клас 

 Преодоляване на пропуските 

чрез целодневното 

обучение,чрез провеждане 

на консултации,чрез 

допълнителна литература и 

упражнения. Използване на 

допълнителна информация 

от интернет. 

 Решаване на допълнителни 

тестове по предмета. 

 Използване на електронно 

обучение и онлайн 

библиотеки. 

  

6 клас 

 Отлични познания 

показват върху раздел 

Небесни тела. 

 Познават много добре 

частите на клетката и 

техните функции. 

 Умеят да пишат в 

правилна последов. 

органите на 

отделителната система.  

6 клас 

 Учениците допускат 

грешки при отворените 

въпроси. 

 Доста от тях са дали 

неправилен отговор на 

това какво приемат и 

какво отделят растенията 

при процеса дишане. 

 Затруднение срещнаха и 

при допълване на 

липсващите думи в 

схематичното 

представяне на процеса 

фотосинтеза. 

 

 

6 клас 

 Преодоляване на 
пропуските чрез 

целодневното обучение. 
Редовно посещаване на 
консултации по Човекът 

и природата. 

 Използване на 
допълнителна 
информация от интернет. 

 Решаване на 

допълнителни тестове по 

предмета  

 Използване на 

образователни сайтове и 

платформи-класрум. 

 Създаване на електронни 

тестове с гугъл 

формуляри за проверка и 

оценка на знанията на 

учениците. 
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БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, VII КЛАС 
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Силни страни Слаби страни 
Преодоляване на 

пропуските 
7 клас 

 Учениците отлично 

познават царствата в 

организмовия свят. 

 Правилно определят 

схематичното 

изображение на 

организмите 

представени в теста. 

 Имат познания за това 

какво съдържа семето.  

7 клас 

 Учениците неправилно са 

отговорили на въпроса кои 

животни са двупластни от 

изброените, както и 

представителите на кой 

клас червеи нямат  

храносмилателна система. 

 Труден за у-ците се указа 

и въпроса с кое от 

представените организми 

трябва да разполагат ,за да 

наблюдават трахеи. 

7 клас 

 Редовно посещаване на 

консултации. 

 Използване на 

допълнителна 

информация от 

интернет. 

 Решаване на 

допълнителни тестове 

по предмета. 

 Използване на 

образователни сайтове и 

платформи-класрум. 

 Създаване на 

електронни тестове с 

гугъл формуляри за 

проверка и оценка на 

знанията на учениците 

 Използване на 

информационни 

технологии за 

обогатяване на 

компетентността на 

учениците. 

 Разнообразяване на 

формите на обучение. 

 Използване на 

електронно обучение и 

онлайн библиотеки 
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, VII КЛАС
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По време на дистанционното обучение бяха създадени виртуални класни стаи. Използвах 
G Suite –Google classroom, чрез  специално създадена за комуникация класна стая и 

използване на възможноститена Google Meet.  

Силни страни Слаби страни 
Преодоляване на 

пропуските 

7 клас 

 Голяма част от учениците : 

 Знаят основните физични 

величини от раздел 

„Електричество и магнетизъм“ 

– електричен ток, напрежение, 

съпротивление, количество 

топлина,електрична енергия и 

мощност – означение, формула, 

мерна единица, уреди за 

измерване. 

 Знаят основни физични закони 

и ги прилага при решаване на 

задачи-закон на Ом,закон на 

Джаул-Ленц; 

 Знаят различни източници на 

напрежение и начина им на 

свързване в електрична верига; 

 Описват връзката между 

токовете и напреженията при 

последователно и успоредно 

свързване на консуматори; 

 Знаят, че светлината се 

разпространява праволинейно и 

състава й; 

 Знаят видовете огледала и 

лещи; 

 Познават основните 
характеристики на планетите 

7 клас 

Трудностите са главно при 
решаване на физични 

задачи,използвайки 
основните закони. 

Извличане на информация 
от графики и таблици. 
Съставяне на схеми на 

електрически вериги. 
Построяване на образ на 

предмет от огледало или 
леща. 

 

 
Работа с учениците в 
часовете за консултации;  
Привличане на 
родителите за съдействие 
за мотивиране на 
учениците за по 
ефективна подготовка. 
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ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,  

VII КЛАС 
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Силни страни Слаби страни 
Преодоляване на 

пропуските 

7 клас 

 Познават добре хим. знаци 

на изучените елементи и 

определят кои от тях са 

метали  и неметали.  

 Добре познават 

структурата на 

периодичната 

система,определелят 

правилно редове и 

периоди. 

 Определят правилно 

валентността на некои 

елементи.  

  

7 клас 

 Учениците не умеят да 

превръщат схеми пълни 

хим.уравнения. 

 Трудности  срещат при 

определянето на 

съединение,което е 

изградено от натриеви 

положителни и хлоридни  

отрицателни йони. 

 Не умеят правилно да 

изразяват с уравниния 

взаимодействията между 

дадени хим. елементи. 

 

7 клас 

 Редовно посещаване на 

консултации по Химия 

и опазване на околната 

среда. 

 Използване на 

допълнителна 

литература и 

упражнения. 

 Решаване на 

допълнителни тестове 

по предмета. 

 Използване на 

информационни 

технологии за 

обогатяване на 

компетентността на 

учениците- електронно 

обучение и онлайн 

библиотеки 

 Използване на 

образователни сайтове и 

платформи-

класрум.Създаване на 

електронни тестове с 

гугъл формуляри за 

проверка и оценка на 

знанията на учениците.        
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СЪПОСТАВКА НА ГОДИШНИЯ УСПЕХ 2019/20, УСПЕХ В 

КРАЯ НА I СРОК 2020/21 И ГОДИШНИЯ УСПЕХ 2020/21 Г. 

ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДМЕТИ 
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V клас 

Силни страни  

Пресъздава характера на песен при изпълнение.Разпознава изучавани музикални 

инструменти по външен вид; отнася ги към основните групи. 
Различава хор и изучавани инструментални състави.Разпознава изучавани музикални 
инструменти и инструментални състави 

Разпознава народна песен, свързана с изучаван обичай.Знае имена на първите български 
композитори и ги свързва с изучавани в клас произведения.Различава най -общо различни 

видове гласове и вокални състави. 
Посочва границите и илюстрира изучаваната Родопска музикално-фолклорна област с 
характерни примери за песни, танци, инструменти и др. 

Разграничава автентичен от обработен фолклор.Разпознава музикални инструменти, като 
коментира начина им на звукоизвличане и външния им вид. 

Срещат затруднения при: 

Усещането на  метричната пулсация като жанров белег. 
Разпознаването на изучавани тонови трайности и знаци от нотописа.  

Различаването метрум и ритъм. 
Изпълняването на  равномерна пулсация на 2 и на 3.  

Възпроизвеждането на  ритъм по аудио запис. 
Възпроизвежда по ритъм графичен запис.  
За преодоляване на пропуските ученикът да наблюдава и участва във фолклорни 

празници на града и региона. Използва хранилището за електронно учебно съдържание на 
сървъра на МОН, образователни сайтове и платформи;  

Създаване електронни тестове  с гугъл формуляри за проверка и оценка на знанията на 
учениците. 

VI клас 

Силни страни  

-Познава представители на българската популярна музика от 70-те и 80-
тегодининаXXвек,на 

техни репертоарни песни. 
-Разбиране на функционирането на жанровете песен,право хоро,марш и валс–в миналото и 
днес. 

-Различавна акустични от електронни инструменти по тембър. 
-Разбиране на особеностите на камерна музика.  

-Разбиране на функционирането на традиционния фолклор днес. 
Срещат затруднения при: 

Назоваване на музика и творци от региона. 

Осъзнаване на значението на съвремен- ната изпълнителска практика за живота на 
фолклора.  

Разпознаване по външни белези и тембър на камерен оркестър и биг бенд. Разпознаване  по 
характерни белези на фолклор от определен район. 
За преодоляване на пропуските ученикът да наблюдава и участва във фолклорни 

празници на града и региона. Използва хранилището за електронно учебно съдържание на 
сървъра на МОН, образователни сайтове и платформи;  

Създаване електронни тестове  с гугъл формуляри за проверка и оценка на знанията на 
учениците. 

VII клас 
В седми клас учениците свързват правилно музикална творба с нейния автор. 

Умеят да посочва основни  фолклорни области и музикалните инструменти характерни за 
тях. 

Учениците правилно  определят основните групи инструменти и посочват  примери. 
Разбират на функционирането на музикалните жанрове в миналото и днес. 
Срещат затруднения при: 
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Учениците се затрудняват да посочват  видовете музикални състави и да дават съответните 
примери. 

-Учениците се затрудняват при правилното възпроизвеждане на текст от изучена песен.  
Преодоляване на пропуските чрез:  

-Използване на допълнителна информация от интернет. 
-Решаване на допълнителни тестове по предмета. 
-Посещения на различни музикални прояви,които да стимулират интереса у учениците. 

-Използване на хранилището за електронно учебно съдържание на сървъра на МОН; 
- Използване образователни сайтове и платформи;  

- Създаване електронни тестове  с гугъл формуляри за проверка и оценка на знанията на 
учениците. 
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Учениците от 5-ти клас работят със следните постигнати резултати по основните 

проблеми и задачи: 
- Прилагат успешно изобразителни средства и познават добре техните 

особености; 
- Разграничават творбите на декоративните изкуства от изящните; 
- Прилагат принципа на композиционно изграждане при изпълнение на 

изобразителни задачи; 
- Познават форми за диалог с изкуството чрез интернет. 

Петокласниците срещат трудности при коментиране на образци на изкуството.  

 

Учениците от 6ти клас постигат следните резултати по основните проблеми и задачи, 
разработвани в час: 

- Притежават познания за изпълнението на затворена и отворена декоративна 
композиция; 

- Познават система от иконични знаци и символи и тяхното приложение; 
- Изпълняват изобразителни задачи чрез използването на модул; 
- Умеят да интерпретират графичен тип лого. 

 Шестокласниците срещат трудности при интерпретирането на индивидуалните 
черти в човешкото лице. 

 

Учениците от 7ми клас: 
- Разкриват успешно разнообразието на архитектурната среда, като диференцират 

архитектурните форми според тхното предназначение; 
- Разкриват умело възможностите на визуалната информация и комуникация в 

различните видове печатни издания; 

- Справят се с различавне особеностите на иконичните и абстрактивни визуални 
знаци. 

Седмокласниците срещат затруднения при сравняването на преките и асоциативни 
връзки на илюстрациите с текста. 
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55 

 

 

 
 

Анализ на резултатите от обучението  
по Технологии и предприемачество  

Клас: 5 

   
 

Клас: 6 

     

 
 

 
 

 
 

Силни страни Слаби страни 

Дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация на 
ученика 

Учениците: 

Показват знания за материалите – 
хартия и картон, метални, 
пластмасови, дървесни и други 

материали; 
Има понятие за свойствата на 
материалите и конструкциите; 
Свързва операции с инструментите, 
подходящи за тяхното 
осъществяване; 
Различава стоки и услуги; 
Познава средства за комуникация. 

У учениците липсва 

инициативност и 
самостоятелност при 
начално започване на 

работа с различни 
материали. 

използване на нагледни 

средства и материали: 
картинки, СД, снимки, работа с 
различен вид материали, 

партньорство с родителите, 
игрови задачи със състезателен 

характер, използване на 
допълнителна информация; 
използване на електронен 

учебник. 

Силни страни Слаби страни 

Дейности за 

въздействие върху 
вътрешната мотивация 

на ученика 

Разчита графични изображения с разрези 
и сечения;-Познава критерии и 
показатели за качество на изделията. 

Оценява идейни проекти според 
конструктивни и ергономични 

изисквания.-Дава примери за жилищни 
инсталации в дома;-Разбира 
екологичното значение на пестенето на 

електрическа и топлинна енергия в 
дома.-Познава неразглобяеми 

съединения, чиито детайли са свързани 
чрез нитоване и спояване; 
Познава форми и технологични свойства 

на металните материали.-Познава 
технологията на храната; 

Трудно изобразява 
разрези и сечения на 
детайли с проста 

геометрична форма. 
Анализира 

конструкцията на 
изделия, като посочва 
елементите и вида на 

съединенията; 
Съставя технологична 

карта за изработване 
на изделие от 
различни материали.                          

 

-използване на нагледни 
средства и материали: 
картинки, снимки, 

игрови задачи със 
състезателен характер, 

съпоставяне и 
сравняване  на изделия,  
използване на 

допълнителна 
информация; използване 

на електронен учебник ; 
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Клас: 7 

 

 

 

 

 
 
 

 

Силни страни Слаби страни 

Дейности за 
въздействие върху 

вътрешната мотивация 
на ученика 

Учениците имат:  

-знания за градивните елементи на 
електрическите вериги и тяхното 

действие;- знания за измерване на 
различни величини;- умения за 
анализиране на функциите на 

инструментите, машини и екипировка. 
- знания за професиите, свързани с 

разработване, производство и 
експлоатация на съвременната техника. 
- умения за разчитане и обясняване на 

схемите за добиване и преработ. на 
дървесина, метали и пластмаси и тяхното 

приложение.- знания за основните групи 
свойства на материалите;- умения за 
определяне на технологичните свойства 

на базата на знанието за физични и 
механичните свойства. 

- умения за монтиране 

на електрически вериги 
по схеми, за 

анализиране на верига 
и обсъждане възможни 
причини за 

неизправности, за 
сравняване на 

електрически вериги на 
познати машини, за 
моделиране и тестване 

на електрическа верига; 
-умения за анализиране 

на конструкции на 
машини и механизми; 
 

-използване на 

нагледни средства и 
материали: картинки, 

снимки, игрови задачи 
със състезателен 
характер, съпоставяне 

и сравняване  на 
изделия,  използване 

на допълнителна 
информация; 
използване на 

електронен учебник ; 
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Анализ на резултатите от обучението  
по Физическо възпитание и спорт 

 
Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и физическото развитие 
на учениците чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти.  

През годината учениците от  5-7 клас изучаваха следните спортове-лека атлетика, 
футбол,баскетбол,волейбол,хандбал, 
спортна гимнастика. 

От  баскетбол те се запознаха с основните правила на самия спорт.Умеят да водят топката с 
лява и дясна ръка,както в права линия така и между стойки.Правилно изпълняват стрелба в 

коша след дрибъл и баскетболна крачка,стрелба от средни и далечни разстояния.Сами откриват 
грешките си по време на игра и се стараят да играят без грубости. 
Хандбал- учениците изпълняват ударите във вратата с отскок на дължина и височина както 

седем метровото наказателно хвърляне.Подават и ловят топката с една и две ръце.  
Волейбол- изпълняват начален удар като насочват топката в различни зони на 

игрището,посрещат топката и организират атака,при мрежата успешно играят на блокада. 
Подават топката с две ръце отгоре и отдолу . 
Учениците покриваха нормативи.  

Лека атлетика-владеят техниката на бягане на къси,средни разстояния и щафета,на скока на 
дължина и височина, както и техниката на хвърлян .Покриват тестове залегнали от МОН-
бягане на 50 метра,скок на дължина,тестове за сила на горни крайници и коремна мускулатура.  

За периода на дистанционното обучение, часовете се провеждаха чрез създадените групи на 
класовете в Messenger и Classroom. Упражненията бяха насочени за развиване на двигателни 

качества в дом ашна среда.Обучението се провеждаше синхронно. 
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Успех V – VІІ клас, 2020/2021 учебна година 

 
№       Учебни  предмети Брой на  Брой на учениците получили: Среден % на % на 

    изпитаните  слаб среден добър много  отли- успех слабите отлични 

    ученици       добър   чен   оценки оценки 

Раздел А - задължителни учебни часове  

1 Български език и литература 83 0 3 23 30 27 4,98 0% 33% 

2 Английски език 83 0 5 22 27 29 4,96 0% 35% 

3 Математика  83 0 14 33 13 23 4,54 0% 28% 

4 Компютърно моделиране                   

5 Информационни технологии 85 0 0 15 31 39 5,28 0% 46% 

6 Човекът и обществото                   

7 История и цивилизации 83 0 2 20 27 34 5,12 0% 41% 

8 География и икономика 83 0 3 22 22 36 5,10 0% 43% 

9 Околен свят                   

10 Човекът и природата 48 0 0 11 18 19 5,17 0% 40% 

11 Биология и здравно образов. 35 0 1 13 8 13 4,94 0% 37% 

12 Физика и астрономия 35 0 2 15 5 13 4,83 0% 37% 

13 Химия и опазване на ок.среда  35 0 1 13 9 12 4,91 0% 34% 

14 Музика 87 0 0 7 16 64 5,66 0% 74% 

15 Изобразително изкуство 86 0 1 3 20 62 5,66 0% 72% 

16 

Технологии и 

предприемачество 86 0 1 3 21 61 5,65 0% 71% 

17 Физическо възпит. и спорт 84 0 2 4 26 52 5,52 0% 62% 

Всичко ЗУЧ: 996 0 35 204 273 484 5,21 0% 49% 

Раздел Б - избираеми учебни часове  

1 Български език и литература 24 0 0 4 8 12 5,33 0% 50% 

2 Математика  83 0 10 34 15 24 4,64 0% 29% 

3 История и цивилизации 24 0 1 7 6 10 5,04 0% 42% 

4 География и икономика 35 0 1 7 9 18 5,26 0% 51% 

5 Химия и опазване на ок.среда  35 0 1 12 10 12 4,94 0% 34% 

Всичко ИУЧ: 201 0 13 64 48 76 4,93 0% 38% 

Всичко ЗУЧ+ИУЧ: 1197 0 48 268 321 560 5,16 0% 47% 

 

 

 

Настоящият Доклад-анализ е приет на заседание на 

Педагогическия съвет на 01.07.2021 г 

 

 

 

НИНА ПАШОВА 

Директор 

на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград 


