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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022 ЗАПОВЕД РД09-1805 от
31.08.2021 г.
с график зa
провеждане на НВО
100 ЩЕ Е МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ТОЧКИ ПРИ ВСИЧКИ ИЗПИТИ СЛЕД IV, VII И X
КЛАС

Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО)
след IV, VII и X клас става 100. Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в
точки, а за IV клас и приравнявани към оценки по шестобалната система.

Уеднаквяването на максималния брой точки е направено с промяна в Наредба №11 от
2016 г. Целта е да се улеснят учениците, родителите и учителите при преценката им до
каква степен четвъртокласниците, седмокласниците и десетокласниците покриват
изискванията за усвоени знания по съответните предмети. Както и досега, точките за
всяка тестова задача в рамките на конкретния тест ще са съобразени с познавателното
равнище, спецификата и трудността й.

В края на учебните занятия и през тази учебна година учениците от IV, VII и X клас ще
положат изпити по български език и литература и по математика от националното
външно оценяване (НВО). Учениците от VII клас по свое желание ще могат да се явят и
на изпит по чужд език, а учениците от Х клас ÃÂ¢ по чужд език и по информационни
технологии за оценка на дигитални компетентности.
Уеднаквяването на максималния брой точки е отразено в моделите за НВО за IV, в VII и
в Х клас, които са публикувани тук:
https://www.mon.bg/bg/1
. В тях са предложени примерни задачи, чрез които може да се оцени наученото по
учебното съдържание. Чрез въпросите и задачите в изпитните тестове се проверяват
знания и умения, усвоявани не само в последния клас, но във всички класове от
образователния етап. Все по-голям дял заемат казусите, свързани с практическо
прилагане на наученото, и за успешното справяне с тях не се изисква допълнителна
подготовка.
Графика за полагане на изпитите може да видите тук:
https://www.mon.bg/upload/27601/zap1805_NVO_310821.pdf
*
*
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*

- НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021 - VII . КЛАС-проверка на резултати https://priem.mon.bg/login
-

Изпитни материали(НВО) за учениците в IV клас

- Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната
2020-2021 година
Математика, 28 май 2021 г.
Български език и литература, 27 май 2021 г.
-

Изпитни материали за ДЗИ - 2021 г.

Държавни зрелостни изпити,май 2021 г. (публ.21.05.2021 г. г.)
Математика , 21 май 2021 г.

Физика и астрономия , 21 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда , 21 май 2021 г.

Биология и здравно образование , 21 май 2021 г.

История и цивилизация , 21 май 2021 г.

География и икономика , 21 май 2021 г..

Цикъл "Философия" , 21 май 2021 г.г.
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Английски език , 21 май 2021 г.

Немски език , 21 май 2021 г.

Френски език , 21 май 2021 г.

Испански език , 21 май 2021 г.

Италиански език , 21 май 2021 г.

Руски език , 21 май 2021 г.

Български език и литература , 19 май 2021 г. (публ. 19.05.2021 г.)
-

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на
националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната
2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на
държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация,
провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (п
убл. 31.08.2020 г.)
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Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на
държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен
на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)
-

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година
Архив - Национално външно оценяване за VII клас по години

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през
учебната 2019-2020 година
Модел на НВО по български език и литература в VII клас- за учебната 2019-2020
година

Модел на НВО по математика в VII клас-за учебната 2019-2020 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019-2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.
*
2018-2019 учебна година
Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
06.06.2019 г.-Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г.-НВО по БЕЛ
19.06.2019 г.-НВО по математика
21.06.2019 г.--НВО по чужд език (по желание на ученика)
Дни за провеждане на ДЗИ
21.05.2019 г.-ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г.- втори ДЗИ
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Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2018/2019 г

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на
учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година
Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г.

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Български език и литература - 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика - 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото - 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата - 16 май 2019 г., начало 10:00 часа
НВО за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите
от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и
оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на
ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование
за-учебната 2019-2020 година
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съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование

НВО за IV клас2017-2018

С националното външно оценяване (НВО)по български език и литература на 10 май
2018 г
. започва поредицата от изпити, които
ежегодно се провеждат за всички ученици от четвърти клас през този месец.

В първия ден учениците ще бъдат оценявани върху диктовка и текст за четене с
разбиране, към който има 11 задачи.На 14 май ще се състои изпитът по математика,
на
16 май
е изпитът по
"Човекът и обществото", а на 17 май - по "Човекът и природата".
И по трите предмета тестът включва 16 задачи от затворен тип с три възможни
отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип, на които
учениците трябва да отговорят сами. На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат
на разположение един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на
всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения
на учениците по различните предмети, да се определи необходимостта от подкрепа,
където е необходима, както и да се осъществи мониторинг на образователния процес
на различни ниво-училищно,на регионално и на национално.

http://www.mon.bg/bg/100148

НВО за VII клас
http://www.mon.bg/bg/100149

НВО на дигиталните компетентности за X клас
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http://www.mon.bg/bg/100151

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на
държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

7/7

