ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ И
КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7.
КЛАС
2020/2021година

Цел на външното оценяване
Националното външно оценяване в 7. клас
се осъществява чрез писмени изпитвания
за установяване на постигнатите
резултати от обучението, определени с
учебните програми по:
Български и литература;
Математика

Дати за провеждане на НВО
Български език и литература
15 юни 2020г./понеделник/
.

Математика
17 юни 2020г./сряда/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Изпитът от НВО е писмен, като
компетентностите на седмокласниците
се проверяват чрез тест с общо 26
задачи.
Времетраенето е 150 минути, а за
учениците със специални образователни
потребности e до 80 минути над
определеното време.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Видове задачи:
- 18 задачи със структуриран отговор с четири
възможности за отговор, от които само един е
правилен;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача за създаване на текст./Създаване на
подробен преразказ на неизучавана
художествена творба от името на неутрален
разказвач или от името на посочен герой/.

МАТЕМАТИКА
Изпитът от НВО е писмен, като
компетентностите на седмокласниците
се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
Времетраенето е 150 минути, а за
учениците със специални образователни
потребности e до 80 минути над
определеното време.

МАТЕМАТИКА Видове задачи:
- 18 задачи със структуриран отговор с четири
възможности за отговор, от които само един е
правилен;
- 2 задачи с кратък свободен отговор (числов,
символен или словесен - без да се изписва
цялостно решение);
- 3 задачи с разширен свободен отговор учениците трябва да опишат и да аргументират
изпълнението на определена математическа
задача с аналитико - синтетичен характер.

В условията на извънредната ситуация в изпитните
материали за изпитите от НВО в края на VII клас
няма да се включва следното учебно съдържание:
НВО по БЕЛ в края на VII клас Сложно съставно изречение
Сложно смесено изречение „Бай Ганьо пътува“, Алеко
Константинов „Неразделни“, Пенчо Славейков
„Заточеници“, Пейо Яворов „По жътва“, Елин Пелин „По
жицата“, Йордан Йовков
НВО по математика в края на VII клас Неравенства –
линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0,
ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез
еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и
ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с
неравенства Успоредник. Видове успоредници –
правоъгълник, ромб, квадрат

Какво да носим?

Документ за самоличност /лична
ученическа карта или бележник/;
Служебна бележка;
БЕЛ – черен химикал;
Математика – черен химикал,
чертожни инструменти.
Важно: забранено е поставянето
на отличителни символи и знаци,
както и използването на
коректор, калкулатор, мобилна
техника и справочна литература.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗПИТА:
• УЧЕНИЦИТЕ ИЗСЛУШВАТ ИНСТРУКТАЖА И СЕ
ПОДПИСВАТ
• ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ С ПРИКАЧЕНА
КЪМ НЕГО ИДЕНТИФИКАЦИОННА БЛАНКА; СВИТЪК
СЪС ЗАДАДЕНАТА ТЕМА ПО СЪОТВЕТНИЯ ПРЕДМЕТ,
ЛИСТОВЕ ЗА ЧЕРНОВА;
• ПОД КОНТРОЛА НА КВЕСТОРИТЕ ПОПЪЛВАТ
ИДЕНТИФИКАЦИОННАТА БЛАНКА И НЕ Я ОТКЪСВАТ
ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УЧИЛИЩАТА ПО
ИЗКУСТВА
Проверка на способностите:
• Изобразително изкуство 22 юни 2020г.
• Музика 23 юни 2020г.
• Спорт 24 -25 юни 2020г.

Как да изчислим сами бала си при
избора на предпочитана паралелка?
• Максималният бал за класирането е 500 точки. Балът се формира по
един от следните начини:
• Удвояване на резултата по БЕЛ и удвояване на резултата по математика
от НВО;
• Удвояване на резултата по БЕЛ или на резултата по математика от НВО,
като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;
• Утрояване на резултата по БЕЛ или на резултата по математика от НВО,
като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;
• Удвояване на резултата по БЕЛ или на резултата по математика от НВО,
включване един път на резултата по другия предмет и един път на
резултата от допълнителния учебен предмет;
•

Включване по един път на резултатите от НВО оценяване по БЕЛ, по
математика и по други два допълнителни учебни предмета;

• Включване по един път на резултатите от НВО оценяване по БЕЛ, по
математика и по един допълнителен учебен предмет.

ПОДAВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII
КЛАС
• Можете да подадете Вашето заявление по Интернет.
В служебната бележка ще намерите входящ номер и код за
достъп до портала https://priem.mon.bg. Това са данните,
необходими за достъп до Вашия персонален профил в портала.
• Стъпка 1: проверете личните данни на ученика
• Стъпка 2: прегледайте обявения план-прием
• Стъпка 3: използвайте страницата “Желания“ и бутона „Въвеждане
на желания“. Няма ограничения за брой въведени желания. Важно!
След входиране на заявлението, няма възможност за коригиране
през портала

График на дейностите по прием на
учениците след 7. клас
• 08.06 – обявяване на списъците с разпределение на
учениците по зали;
• 15.06 – НВО български език и литература;
• 17.06 – НВО математика;
• Провеждане на изпити за проверка на способностите:
• 22.06 – изпит по изобразително изкуство;
• 23.06 – изпит по музика;
• 24 – 25. 06 – изпит по спорт

График на дейностите по прием на
учениците след 7. клас
• до 26.06 – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на
способностите;
• до 29.06 – обявяване на резултатите от НВО
• до 2.07 – получаване на служебните бележки с оценките от
приемните изпити;
• 3 - 7.07– подаване на документи за участие в приема по
наредба 10/ 01.09.2016г.
• до 13.07 – обявяване на първо класиране;
• до 16.07 – записване на приетите ученици на първи етап;
• до 20.07 – обявяване на списъците с приетите на второ
класиране;
• до 22.07– записване на приетите ученици на второ класиране;

График на дейностите по прием на
учениците след 7. клас
• 23.07 – обявяване на записаните ученици и броя на
незаетите места след втори етап;
• 24 – 27.07– подаване на документи за трети етап на
класиране;
• 29.07 – обявяване на списъците с приетите ученици на
трети етап;
• 30.07 – записване на приетите на трети етап.
• до 03.08 – обявяване на незаетите места след трети етап
на класиране
• до 10.09- попълване на незаетите места след трети етап
на класиране – определя се от директора

На добър час,
седмокласници!

