
СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с.ГОРНА МАЛИНА 

 

КОНСПЕКТИ  ЗА  ИЗПИТИ  ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  – 11 клас 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Български език 

1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера 

2. Текстове документи 

3. Извличане на информация от текстове документи 

4. Общуването в медийната сфера 

5. Текстове в медийната сфера 

6. Дебат и дискусия 

7. Публично изказване по граждански проблем 

8.   Техники за изграждане на аргументативен текст 

              Литература 

1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът 

2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, „Хайдути”, 

„На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”/ 

3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/ 

4. Христо Ботев. Елегията „Майце си” 

5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия” 

6. Иван Вазов. „Епопея на забравените” 

7. Темата за родното в поезията на Вазов  

8. Повестта „Чичовци” от Иван Вазов – строеж, проблематика, персонажи. 

9. „Под игото” от Иван Вазов – епично повествование за историческия и духовен 

живот на нацията в епохата преди Освобождението 

10. Вазовите разкази – портрети на една епоха. 

11. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”. 

12. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов 

13. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемите „Ралица”, „Cis moll” 

14. Пенчо Славейков. „Сън за щастие” 

15. Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворенията „Градушка” и „На 

нивата” 

16. Патриотичната тема в поезията на Яворов /”Заточеници”, „Арменци”/ 

17. Драмата на любовта в поезията на Яворов /”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави 

очи”, „Стон”/ 

18. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /”Песен на 

песента ми”, „Маска”, Две души”/ 

19. Елин Пелин. Разкази / „Ветрена мелница”, „Задушница”, „На оня свят”, 

„Косачи”, Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите 

камбани”/ 

20. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на човешките 

ценности 

21. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му / „Да се завърнеш…”, „Помвиш 

ли…”, „Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, „Един убит”, 

„Тиха победа”/ 

 



АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

1.Grammar in use- Present tenses  

2.Describing people 

3.Writing an informal letter going news 

4.Time words and future 

5.Forest 

6.Grammar in use-Past tenses 

7.Live and Learn 

8.Grammar in use-Reported statements 

9.The Pros and Cons studying  online 

10.Party time 

11.Grammar in use- Articles 

12.Grammar in use- Conditionals 

13.Writing a letter of application 

14Grammar in use- The Passive  

15The weather 

16.Grammar in use- Modals 

17.Writing an informal e-mail invitation 

18.Sports 

19Healthy Lifestyle 

20.The summer solstice 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Аритметична прогресия. 

2. Геометрична прогресия. 

3. Сходящи редици. Действия със сходящи редици. 

4. Монотонни редици. 

5. Показателна функция. 

6. Логаритмична функция. 

7. Тригонометрична функция. 

8. Показателни уравнения. 

9. Логаритмични уравнения. 

10. Тригонометрични уравнения. 

11. Успоредни равнини. 

12. Перпендикулярни равнини. 

13. Двустенен ъгъл. 

14. Вектори. Векторна база в равнината и пространството. 

15. Пресечна пирамида. 

16. Многостенен ъгъл. Правилни многостени. 

17. Сечение на многостен с равнина. 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1.   Славяните  

2.   Българите 

3.   Създаване и укрепване на българската държава  680 – 802 



4.   Териториално разширение и централизация на държавата през ½ на ІХ  

5.    Покръстването на българите 

6.    България при Симеон Велики 

7.    Политическа криза и падане на България под византийска власт 

8.    Българските земи под византийска власт 

9.    Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 1185-1207 

10.  Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ 

11.  България при приемниците на Иван Асен ІІ 

12.  Завладяването на България от османските турци 

13.  Българите в османската империя   ХV – ХVІІв. 

14.  Стопански живот и общество на българите през ХV – ХVІІв. 

15.   Антиосманска съпротива на българите 

16.   Зараждане на българската национална идея 

17.   Движение за новобългарска просвета 

18.   Борба за независима църква 

19.   Начало на организираната национално-освободителна борба 

20.   Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г 

21.   Априлското въстание 1876 г. 

22.   Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878 

23.   Начало на държавен живот 

24.   Развитие на Княжество България  1879 – 1885 г. 

25.   Източна Румелия и Съединението 1885г. 

26.   Българската държава 1886г. до началото на ХХ в. 

27.   Борби на неосвободените българи  1878 – 1912 г. 

28.   Воините за национално обединение  1912 – 1918 

29.  Управление на БЗНС  и  Демократическия сговор 

30.   Изпитанията през  30-те години на ХХ. 

31. . България в годините на Втората световна война 

32.   Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система 

33.   Преход към демокрация 

34.   България и европейските структури. 

Конспектът е съставен по учебното помагало „История и цивилизация” за ХІ клас на изд. 

„Кръгозор” 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Учебник: Герджиков, Мерджанова 

Тема 

 
1Философията. Загадката на човешкия живот 
2Философско и научно обяснение 

разумност и телестност  
3.Битие и небитие 

4.Потокът на света  
5.Философски категории и метафизика 



6.Противоречията на живота – животът прави себе си сам 

7.Какво е човекът? Човекът между робота, животното и Бога 
8.Свободата 

9.Тяло и душа 

10.Съзнание и дух 
11Език 

12Символ и знак 
13.Общност и Общество 

14.Култура и култури 
15.Закони и норми 
16.Смисли и цели 

17.Решения и действия 
18.Ирационалност 

19.Метафизика и емпиризъм 
20.Скепсис и критика 
21.Прагматичната реалност 

22.Наука и истина – потвърждение и опровержение 
23.Доказателство 

24.Интерпетация  
25.Личност  
26.Идентичност 

27.Субект 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

ПРИМЕРЕН  ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Дата:                                                                                                                                        

Вариант 3 

 

Трите имена: 

....................................................................................................................................... 

 

                         Клас:  ........................ 

                       Сесия:  ........................ 

 Форма на обучние: .......................... 

 

Въпроси: 

 

Дисциплина: Хандбал 

 

1. От колко метра се изпълнява наказателния удар (дузпа) в хандбала? 

    а: шест метра 

    б: седем метра 

    в: девет метра 

2. Кой от посочените постове, не е хандбален: 

    а: гард 

    б: халф 



    в: вратар 

3. Времетраенето на „тим-тайм аута” е: 

    а: една минута 

    б: две минути 

    в: тридесет секунди 

4. Кое от следните отигравания, не се отнася за хандбала? 

    а: удар с отскок на дължина 

    б: стрелба от зоната за три точки 

    в: удар с приземяване 

5. При странично хвърляне, състезателят е длъжен: 

    а: да настъпи страничната линия с един крак 

    б: да изпълни извън игрището 

    в: да бъде в игрището 

 

Дисциплина: Футбол 

 

6. След равенство и продължения в футбола се бият: 

    а: тъчове 

    б: дузпи 

    в: корнери 

7. Страничните съдии държат в ръцете си: 

    а: свирка 

    б: специални флагове 

    в: палка 

 

 

8. Кой от изброените постове, не е футболен: 

    а: офанзивен халф 

    б: централен нападател 

    в: куотърбег 

9. Коя от следните системи на игра е футболна? 

    а: 1:5 

    б: 4-3-3     

    в: 2:1:2 

10. „Фаул” е футболен термин който се изпълнява с: 

    а: отскок 

    б: ръце 

    в: крака 

 

Дисциплина: Волейбол 

 

11. Петият гейм продължава до: 

    а: 15 или повече точки 

    б: 11 точки 



    в: 13 точки 

12. Отборът се състои от 14 играчи.Колко имат право да са на игралното поле? 

    а: седем играча 

    б: пет играча 

    в: шест играча 

13. Коя от комбинациите е волейболна? 

    а: „Вебер” 

    б: „обратен кръст” 

    в: „Лебедев” 

14. Ако резултатата във втория гейм е 24:24 играта продължава до получаване на 

приемущество от: 

    а: една точка 

    б: две точки 

    в: три точки 

 

Дисциплина: Баскетбол 

 

15. Времето за изнасяне на топката от собственото поле е: 

    а: 20 секунди 

    б: 8 секунди 

    в: 24 секунди 

16. Попадение в коша реализирано със стрелба от наказателната линия се отчита с: 

    а: една точка 

    б: две точки 

    в: три точки 

17. Кой от изброените постове е баскетболен? 

    а: посрещач 

    б: пойнт-гард 

    в: централен блокировач 

18. Основният вид подаване в баскетбола е: 

    а: с две ръце над глава 

    б: с една ръка над рамо 

    в: от гърди 

 

Дисциплина: Лака атлетика 

 

19. Кой от изброените скокове е на височина? 

    а: „Фосбъри” 

    б: троен скок 

    в: начин „свит” 

20. Колко тежи копието при мъжете? 

    а: един килограм 

    б: осемстотин грама 

    в: шестотин грама 



 

 

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването 

става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За 

грешка се смята отбелязването на грешен или  повече от един отговор, което води 

до нула точки. 

 

 

Брой точки: Оценка 

0-6 Слаб 2 

7-10 Среден 3 

11-14 Добър 4 

15-17 Мн.добър 5 

18-20 Отличен 6 

 

Оценка от практически изпит: 

 

Тест, 

точки 

Бягане на 

50м. 

Скок 

дължина от 

място 

Хвърляне на 

плътна 

топка 

/кор.преси 

Бягане на 

300/600 м. 

Ловкост Пъргавина 

       

 

Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 

1995/1996 г. 

 

З И П  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Тест по формата на ДЗИ 

 

З И П  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

1.Приложни направления на географската наука.Географски анализ – същност и 

приложение. 

2.Географско положение и локализация на стопанските дейности. 

3.Поява и еволюция на човека. 

4.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

5.География на езиковите семейства и езиковите групи. 

6.Демографски преходи – тенденции в регионалното развитие на населението на 

планетата. 

7.Глобализация и съвременни миграции. 

8.Миграции в обединена Европа – тенденции и регулиране. 

9.Взаимодействие “природни условия – градска среда” в урбанизираните територии. 



10.Природоресурсен потенциал. 

11.Природоползване. 

12.Екологични проблеми. 

13.Географски идеи и концепции за развитието на света. 

14.Икономически концепции за развитието на света. 

15.Развитие и основни задачи на съвременната политическа география и геополитика. 

16.Геополитически концепции. 

17.Геополитическо положение. 

18.Геополитическа структура на света. 

19.Международно разделение на труда – съвременни тенденции на развитие и 

транснационални корпорации. 

20.Регионализъм и глобализация. 

21.Големи градове и селищни агломерации в Европейския, 

Азиатския,Северноамериканския,Латиноамериканския, фриканския и Австралийски-

Тихоокеанския региони. 

22.Ролята на картографията в науките за Земята и обществото. 

23.Съвременната география и новите научни направления в картографията. 

24.Географската карта като модел. 

25.Картографски способи за изобразяване на географските и икономическите обекти и 

явления. 

 

Литература: География и икономика–11 клас– изд.„Просвета” 

 

 

З И П  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Единство на организмите на биохимично равнище.Биохимична еболюция. 

2. Вируси 

3. Фотосинтеза: фотосинтетичен апарат и светлинна фаза 

4. Фотосинтеза : тъмнинна фаза. Фотодишане. 

5. Условия за фотосинтеза 

6. Бактериална фотосинтеза.Хемосинтеза. 

7. Азотно хранене на растенията 

8. Воден обмен при растенията 

9. Минерално хранене на растенията 

10. Разграждане на въглехидратите в клетките на анаеробните организми.Ферментации. 

11. Преобразуване на енергията в клетката. 

12. ДНК- консервативна и променлива молекула 

13. Следсинтетични промени на РНК чрез изрязване на интроните и снаждане на 

екзоните 

14. Рибозоми 

15. Основни принципи на регулация на процесите в клетката 

16. Деление на еукариотната клетка 

17. Гъби 

18. Растителни тъкани 

19. Животински тъкани 

20. Организъм 



21. Дразнимост на рецепторите при растенията 

22. Растителни хормони 

23. Растежни и тургорни движения 

24. Диференциране на клетките и развитие при животните 

25. Особености в регулацията на функциите  при животните 

26. Предаване на нервния импулс и възприемане на дразненето 

27. Съкращение на мускулите 

28. клетъчна селекция 

29. Нервна и хормонална регулация 

30. Висша нервна дейност 

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ 

Управление на времето.  

Подготовка и изнасяне на презентация 

Умението да говорим, да слушаме и да се владеем. Рефлексно и нерефлексно 
изслушване 

Интервю за работа. Поведение по време на интервю за работа. Често задавани 
въпроси на интервю за работа 

Деловата кореспонденция – същност и възникване 

Стопански писма 

Писмо - запитване 

Писмо - оферта 

Писмо - рекламация 

Писма за връзки с обществеността 

Оформяне на авторски трудове – есе, доклад, реферат, проект 

Професионална автобиография 

Мотивационно писмо 

Същност на вербалната комуникация 

Основни характеристики на устната реч 

Основни състояния на психиката, имащи отношение към овладяването на ситуациите  

Водене на преговори. Основни принципи и етапи. Методи, модели, стратегии и 
тактики, използвани при преговорите. 

Осъществяване на вербални комуникации чрез технически средства – видове 
телефони, предимства и недостатъци на телефонното общуване. 

Телефонна комуникация – подготовка и структура на телефонния разговор, телефонен 



етикет. 

Писмени комуникации чрез технически средства – факс, телекс. 

Общуването в Интернет – електронна поща. Етикетът в Интернет. Правила за работа с 
електронни писма. 

 

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1. Въведение в икономика на предприятието 

2. Предприятието – характеристика, функции, видове 

3. Създаване и придобиване на предприятие 

4. Предприятието и околната среда 

5. Капитал на предприятието 

6. Активи на предприятието 

7. Персонал на предприятието и производителност на труда  

8. Финансиране, инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието 

9. Предприятието на пазара 

10. Маркетингово проучване 

11. Маркетинг-микс 

12. Производствено-реализационни разходи на предприятието 

13. Качество и конкурентоспособност 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

1. Отчитане на капиталите 

 

2. Отчитане на дълготрайните активи 

 

3. Отчитане на краткотрайните материални активи 

 

4. Отчитане на разчетите 

 

5. Отчитане на финансовите средства 

 

6. Отчитане на разходите 

 

7. Отчитане на приходите 

 

8. Отчитане на финансовите резултати 

 

9. Годишно приключване и годишни счетоводни отчети 
 



МАРКЕТИНГ 

Същност на маркетинга. 

 

Основни маркетинг функции. 

Направления в развитието на маркетинга. 

Роля на маркетинга за фирменото управление  

Маркетингови проучвания и маркетинг информационна система – същност и цели.  

 

Видове маркетингови проучвания. 

Основни методи за проучване на пазара и потребителското търсене. 

Процес на маркетингово проучване – етапи и организация 

Маркетинг обкръжение. Същност и фактори на маркетинг обкръжението. 

Пазар и видове пазари 

Анализ на поведението на индивида. Подходи за вземане на решение за покупка. 

Основни фактори, обуславящи поведението на потребителя. 

Същност и специфични особености на индустриалния пазар. Процес на вземане на 

решение за индустриална покупка. 

Сегментиране на пазара. 

Как се сегментира пазар? 

Избор на целеви групи (таргетиране). 

Интегрирани маркетингови комуникации 

Същност, функции и цели на рекламата. Основни канали и средства на реклама 

Планиране на рекламна кампания 

Връзки с обществеността 

Насърчаване на продажбите, лични продажби и директен маркетинг 

Планиране на комуникационен микс 

Стоковата политика в системата на маркетинга 

Класификация на стоките в маркетинга 

Ценовата политики в системата на маркетинга. Характеристика на цената като 

елемент на ценовата политика. 

Същност на пласментната политика 

Търговия на дребно. Търговия на едро. 

Избор на канали за реализация 



 

 

ФИНАНСИ 
1. Теоретични основи на финансите-  Финанси и пари. Финансова система. Публични 

блага 

2. Държавен бюджет – Същност, принципи и функциониране на бюджета. Видове 

бюджети. Бюджетни технологии и бюджетен процес 

3. Публични/ Държавни/ разходи – Теоретични основи на държавните разходи. 

Класификация и характеристика на видовете държавни разходи 

4. Приходна система на публичните финанси-Теоретични основи на държавните 

приходи. Източници на финансови средства на държавата. Класификация на 

държавните приходи. Национална агенция за приходите 

5. Същност и значение на финансите на фирмата-Функции на финансовия миниджър. 

Активи и пасиви на фирмата. Приходи и разходи на фирмата 

6. Стойност на парите във времето и цена на дълготрайните активи-Изменение на 

стойността на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност. Определяне на 

настояща стойност на анюитети и облигации. 

7. Формиране на капитал на фирмата- Същност, класификация на източниците на 

капитала. Емисия и пласмент на акции. Заемен капитал.Нетрадиционни източници 

на финансиране 

8. Капиталова структура и възможности за нейното оптимизиране 

9. Инвестиране на капитала на фирмата 

10. Дивидентна политика. Значение. Начини на изплащане на дивидентите. Връзка 

между дивидентната политика и цената на акциите. 

11. Финансово планиране и анализ на фирмата. 

12. Сливания и изкупуване на фирми. 

13. Международни финанси. Теоретични измерения на международните финанси. 

Международни финансови институции. Международен финансов мениджмънт. 

Публични финанси на Европейския съюз 

 

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ – УЧЕБНА ПРАКТИКА 

 

Същност, възникване и особености на кореспонденцията. Ключови кореспондетски 

понятия. 

Съдържание, стил и език на стопанските документи 

Умението да пишем документи. 

Правила за водене на бизнес кореспонденция. 

Основни видове документи. 

Техническо оформяне и реквизити на стопански писма. 

Писмо - искане (заявка, запитване) 

Писмо - рекламация (възражение, жалба) 



Как да пишем убедително. 

Писмо - оферта (предложение) 

Прес съобщение 

Как да съобщим неприятна новина 

Съставяне и оформяне на длъжностна характеристика 

Оформяне на трудов договор 

Съставяне и оформяне на анекс 

Общоадминистративни документи - служебна бележка, удостоверение, заповед, 

пълномощно. 

Работна инструкция 

Видове работни съвещания. 

Дневен ред на работно съвещание. 

Водене на протокол.  

Видове протокол.  

Реквизити и оформяне на протокол. 

Организиране на пресконференция 

Подготовка и използване на визуални материали при изнасяне на презентация 

Структура на презентацията според целта 

Техники за откриване на презентация 

Често срещани грешки при подготовка и изнасяне на презентация 

Да използваме гласа си ефективно. Тембър на гласа,интонация при говоренето 

 

 

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО -  УЧЕБНА ПРАКТИКА 

 

1. Отчитане на капиталите 

 

2. Отчитане на дълготрайните активи 

 

3. Отчитане на краткотрайните материални активи 

 

4. Отчитане на разчетите 

 

5. Отчитане на финансовите средства 

 

6. Отчитане на разходите 

 



7. Отчитане на приходите 

 

8. Отчитане на финансовите резултати 

 

9. Годишно приключване и годишни счетоводни отчети 
 

 

РАБОТА С КОМПЮТЪР В ПРЕДПРИЯТИЕТО - УЧЕБНАПРАКТИКА 

Раздел 1 – Професионално използване на текстообработващи 

програми 

Същност, функции и използване на макетни файлове и обобщена 

информация за документа. 

Търсене на документи и защита. 

Възстановяване на документ след прекъсване на работата на 

компютъра /записване/. 

Създаване на съдържание и индекси. 

Раздел 2 – Възможности на Excel при планиране и отчитане 

дейността на предприятието 

Допълнителни възможности. 

Проверка на правописа, пренасяне и сортиране. 

Таблици и графични обекти. 

Редактиране на структуриран документ. 

Създаване на различни описи и каталози. 

Използване на помощна информация /Help/. 

Раздел 3 – Техника на докладване и презентация. Компютърно 

представяне на информацията за предприятието пред публика. 

Техника на докладване и презентация. 

Обща характеристика на инструменти за компютърно представяне 

пред публика. 

Създаване на документи за компютърно представяне пред публика. 



Създаване на сценарий за компютърно представяне. 

Създаване на проект за представяне дейността на фирма. 

Раздел 4 – Работа в среда  на база данни и информационни 

системи 

Информационни системи и база данни. 

Системи за управление на база данни. 

База данни и първични документи. 

Създаване на база данни. 

Принципи и етапи. 

Създаване на справки, формуляри и отчети. 

Създаване на бутони с автоматични действия и собствено меню. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 

 


