
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА 

 

 

 

Националното външно оценяване по Български език и литература 

и по Математика като част от приемния изпит се осъществява съгласно 

разпоредбите на Наредба № 10 за приемане на ученици в държавни и 

общински училища и съгласно Заповед РД 09-1638/19.10.2016 година за 

определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавни 

и общински училища след завършен 7 клас за учебната 2017/2018 г. 

 

 

19.05.2017 г. - Български език и литература 

 Начало – 10:00 часа 

 

І. Вид и времетраене на изпита  

 

Приемният изпит е писмен.  

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява 

чрез тест в два модула с време за работа:  

• по модула за национално външно оценяване – 60 минути;  

• по допълнителния модул – 90 минути.  

 

 ІІ. Формат на теста  

 

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по 

български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран 

отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, 

и с кратък свободен отговор.  

Максимален брой точки – 65.  

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван 

художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача.  

Максимален брой точки – 35.  

Общ брой точки от двата модула – 100.  

Общият брой точки  от двата модула участва при образуване на бала за 

кандидатстване. 

 

 

 

22.05.2017 г. – Математика 

 Начало – 10:00 часа  



 

 

І. Вид и времетраене  

 

Приемният изпит е писмен.  

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява с 

тест в два модула с време за работа:  

• по модула за национално външно оценяване – 60 минути;  

• по допълнителния модул – 90 минути.  

 

 ІІ. Формат на теста  

 

Модулът за национално външно оценяване съдържа  20 задачи: 

• 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за 

отговор, от които само един е правилен; 

• 4 задачи със свободен отговор (кратък числов, символен или 

словесен).  

Максимален брой точки – 65. 

Допълнителният модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от 

които: 

• 2 задачи с кратък отговор по формата на PISA – от учениците се 

изисква да напишат кратки свободни отговори (числови, символни 

или словесни), без да привеждат своето решение; 

• 2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и 

аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с 

аналитико-синтетичен характер. 

Максимален брой точки – 35. 

Общ брой точки от двата модула – 100. 

Общият брой точки  от двата модула участва при образуване на бала за 

кандидатстване. 

 

 

29.05.2017 г. – Чужди езици ( Английски език ) 

 Начало – 10:00 часа 

 Продължителност – 60 минути 

 

 

Изпитването е писмено и се провежда чрез решаване на тест. Тестът по 

чужди езици включва 25 задачи с избираем отговор с три възможни 

отговора, от които само един е верен, и 5 задачи с кратък свободен 

отговор. Задачите са разпределени в три части – слушане с разбиране, 

четене с разбиране и граматически упражнения. 


