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Анализ на резултатите от обучението  

на учениците от СУ „Свети свети Кирил и Методий“  

от проведените национални външни оценявания и ДЗИ  

през  2018/2019 учебна година  

 

I. Резултати  НВО IVклас 

№ Учебен предмет Среден брой 

точки 

училище 

Среден  

брой точки  

област 

Среден  

брой точки  

страна 

1. Български език и 

литература 

16.35   

2. Математика 14,81   

3. Човекът и обществото 16,17   

4. Човекът и природата 16,73   

Общ среден бал за училището – 16,02 точки. 

Училището е на 13-то място в област Пловдив. 

Български език и литература 

Учениците пишат под диктовка. Прилагат усвоени граматически правила: 

правопис на звучна съгласна в края на думата и пред беззвучна, гласни в неударена 

сричка, думи с буквите щ и я. Разпознават съществително име, сродни думи, видове 

изречения по цел на изказване и по състав.  

Справят се добре при въпросите с избираем отговор. Затрудняват се, когато 

трябва да посочат повече от едно доказателство или причина. Не знаят значението на 

думата ,,прозорлив”. 

 

 

http://www.sousskm.com/


Математика 

Учениците могат да четат и сравняват многоцифрени числа. Събират и изваждат 

със и без преминаване. Умножават  с едноцифрено и двуцифрено число. Допускат 

грешки при деление с двуцифрено число и частни случаи при делението; при 

превръщането на мерните единици, при решаването на геометрични задачи (брой на 

правите ъгли, брой на триъгълниците).  Не четат достатъчно задълбочено условието на 

текстовите задачи. 

Човекът и обществото 

Учениците имат знанияза характерните особености на природните области в 

България,  за по-големите реки и планини, за трудовата дейност на хората, за 

опазването на природата. Познават събития и факти от историята на България, знаят 

правилата за БД и за действие при природни бедствия. 

Допуснатигрешки:  трудно се ориентират по географската карта, не разбират 

условието на задачата, грешат, защото бързат. 

Човекът и природата 

Усвоени знания: среда на живот и приспособления, групи растения и животни, 

основни жизнени процеси,  движение и енергия, сезонни промени, сетивни органи, 

опазване на природата. 

Учениците не са се затруднили при задачите със свободни отговори. 

 

II. Резултати НВО  VII клас 

№ Учебен предмет Среден брой 

точки 

училище 

Среден брой 

точки  

област 

Среден брой 

точки  

страна 

1. Български език и 

литература 

 

Мъже 

 

Жени 

58,68 

 

 

53,74 

 

62,47 

 

52,65 

 

 

47,13 

 

58,39 

53,06 

 

 

47,53 

 

58,93 

2. Математика 

 

Мъже 

 

Жени 

39,14 

 

39,45 

 

38,91 

34,66 

 

32,54 

 

36,88 

33,62 

 

32,06 

 

35,28 

Училището заема 36-то място в област Пловдив. 



Български език 

Усвоени знания от учениците: 

- видове съюзи; 

-умеят правилно да поставят препинателни знаци; 

-добре изпълняват задачите, свързани с текста; 

-разпознават вметнати думи и изрази; 

-справят се с видовете изречения; 

-правилно изграждат и структурират изречение; 

-боравят с определен речников фонд; 

-откриват правописни грешки в текста. 

Неусвоени знания от учениците: 

-не умеят да образуват видовете причастия; 

-трудно разграничават наклонението на глагола; 

-не разпознават добре видовете местоимения; 

-не се справят добре  със синтактичния анализ на изреченията; 

-някои ученици не правят разлика между междуметия и съюзи; 

-срещат проблеми при асимилация на съгласни и съюзи; 

-не членуват правилно. 

Литература 

Усвоени знания: 

-учениците се справят със задачите за разпознаване на произведения, техните автори, 

жанровете, основните теми и мотиви; 

-умеят да свързват цитати със съответното художествено произведение; 

-умеят да работят с литературната терминология; 

-справят се с понятията “лирически говорител” и “лирически герой”; 

-умеят да се аргументират. 



Неусвоени знания: 

- част от учениците не са усвоили литературните понятия: лирически герой и 

повествовател, пряка и косвена характеристика; 

- срещат затруднениея с понятията портретна и речева характеристика. 

Мерки: 

- консултации по БЕЛ; 

- увеличаване броя на упражненията, свързани с езиковата култура и учебния материал; 

- повишаване на мотивацията; 

- индивидуална работа 

МАТЕМАТИКА 

Степен на постигане на 

очакваните резултати  

Знания, умения и компетентности 

Висока степен /над 75% 

са се справили/ 

*знае формулите за съкратено умножение и умее да 

ги прилага при тъждествени преобразувания на изрази;  

*умее да пресмята числена стойност на рационален 

израз;  

*решава линейни уравнения без параметър; 

уравнения, свеждащи се до линейни от вида и от 

*решава линейни неравенства с едно неизвестно 

без параметър 

*определя по вид и намира ъгли, получени при 

пресичането на прави в равнината; 

*прилага признаците за еднаквост на триъгълници 

*знае понятието успоредник, видове, свойства 

*умее да организира и представя данни в таблици, 

в правогълни диаграми  

*оценява шансовете (вероятностите) на изходи със 

случаен характер  

 

Средна степен /между 

34% и 74% са се справили/ 

*Ученикът умее да открива тъждествено равен 

израз, чрез разлагане 

* извършва действия (събиране, изваждане, 

умножение, деление и степенуване с естествен 

степенен показател) с цели изрази, извършва 

тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност 

на цял израз  

*решава модулни уравнения 

*моделира с числов или с цял алгебричен израз;  

*моделира с линейни уравнения или с уравнения, 

свеждащи се до линейни;  

* знае и използва зависимости на страни и ъгли в 

триъгълник 



*разбира на конкретно ниво смисъла на 

логическите съюзи „и”, „или”, „ако...,то...”, 

отрицанието „не” и на релациите „следва” и 

„еквивалентност”;  

*преценява вярност и рационалност в конкретна 

ситуация и умее да обосновава изводи  

*разбира смисъла на думите определение, аксиома, 

теорема, разграничава условие от заключение на 

теорема;  

*знае свойствата на симетрала на отсечка и на 

ъглополовяща на ъгъл и умее да ги прилага  

*умее да разграничава ситуации, в които могат да 

се прилагат признаци или свойства за успоредни или 

перпендикулярни прави,  

точките от симетралата на отсечка и на 

ъглополовяща на ъгъл 

Ниска степен /под 33% 

от учениците са се справили/ 

*моделира с линейни неравенства  

*оценява и интерпретира съдържателно получен 

при моделиране резултат и предвижда в определени 

рамки очакван резултат  

*познава метода за доказване на твърдение чрез 

допускане на противното  

*умее да разграничава ситуациите, в които могат да 

се прилагат признаците или свойствата на 

успоредниците.  

Мерки за повишаване на резултатите през следващата учебна година: 

 компенсиране на установените пропуски на учениците, чрез допълнителна 

индивидуална и групова работа;  

 създаване на условия за повишаване на познавателния интерес и мотивацията на 

учениците за учене, чрез създаване на групи още от 5.клас 

 взаимодействие с родители;  

 изграждане на база данни с изпитни материали по математика;  

 изграждане на база данни с дидактически материали, подпомагащи урочната 

дейност  

 

III. Резултати от Национално онлайн оценяване на дигитални 

компетентности – самостоятелно ниво на владеене по 

Европейската референтна рамка за оценяване -  Х клас 

 

Явили се 114 ученици, неявили се – 3 ученици. 

Успешно решили Модул 1 и Модул 2 – 108 ученици – 62 %. 

Ученици с успеваемост от 50 % до 100 % - 94 ученици. 

Получили сертификати от МОН – 94 ученици – 80,34 %. 

Среден резултат за училището- 35,38 т. 

 



IV. Резултати от ДЗИ: 

 
I. ДЗИ по БЕЛ: 

- Среден успех за училището – Добър /4,20/ 

- Среден успех за областта     -  

- Среден успех за страната     - добър /4,06/. 

 

Български език и литература 

При решаване на теста от ДЗИ зрелостниците срещат затруднения при 

писане на резюме и при създаването на собствена теза по поставена тема. Добре 

се справят при прилагането на граматичната норма. Голяма част от учениците 

изпитват затруднения при въпросите, свързани с прилагането на правописната и 

пунктуационната норма. Успеваемостта на зрелостниците при въпросите, 

свързани със задачите върху двата текста, е около 50 %. Създаването на 

аргументативен текст /интерпретативно съчинение или есе/ все още затруднява 

дванадесетокласниците. Много често вместо да разсъждават по поставения 

проблем те преразказват  творбата. Учениците добре се представят на 

въпросите, свързани с автор-творба-жанр-герои. Много добре са запознати с 

фразеологизмите, но въпросите от лексикалната норма ги затрудняват.  

Слабата мотивация на зрелостниците, както и недоброто познаване на нормите 

на съвременния български книжовен език са сред причините за по-слабите 

резултати от ДЗИ. 

 

 
II. Второ ДЗИ: 

1. Английски език – Мн. добър /4,76/ 

2. География и икономика – Добър /4,36/. 

3. Философски цикъл – Добър /4,25/ 

4. Биология и здравно образование – Добър /4,11/ 

5. Математика – Добър /3,65/. 

Среден успех за училището от второ ДЗИ – Мн.добър /4,67/. 

Мерки за подобряване на резултатите от ДЗИ 

1. Индивидуален подход към всеки един ученик при избора му за ІІ ДЗИ. 

2. Засилване на ефективността от консултациите през учебната година. 

3. Мотивиране на учениците чрез използване на иновативни практики и интерактивни 

методи за повишаване на интереса им към учебния материал. 



4. Стимулиране на  учениците за участие в олимпиади и състезания по различните 

учебни предмети, за участие в конкурси на общинско, областно и национално ниво, 

както и  в извънкласни форми на обучение. 

5. По МО да се направи анализ в началото на следващата учебна година за резултатите 

от ДЗИ и да се набележат конкретни мерки за мотивация на учениците. 

 

 


