СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с.ГОРНА
МАЛИНА
КОНСПЕКТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –
12 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език
1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса
2. Езикът като система
3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната
реализация на
зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа
4. Създаване на аргументативни текстове
Литература
1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”,
„Цветарка”,
„Зимни вечери”/
2. Гео Милев. Поемата „Септември”.
3. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”,
„Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/
4. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”,
„Кукувица”, „Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/
5. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът
„Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът
„Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско
сърце”, „Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/
6. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”, „Писмо”/
„Ти помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/,
„Вяра”, „Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” /
7. Димитър Димов – романът „Тютюн”.
8. Димитър Талев – „Железният светилник”.
МАТЕМАТИКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Права и равнина.
Ъгъл между две прави.
Перпендикулярност на права и равнина.
Ъгъл мужду права и равнина.
Двустенен ъгъл.
Призма.Обем и лице на повърхнина.
Пирамида. Пресечена пирамида. Обем и лице на повърхнина.
Цилиндър. Обем и лице на повърхнина.

9. Конус. Пресечен конус. Обем и лице на повърхнина.
10. Сфера. Кълбо. Обем на кълбо и повърхнина на сфера.
11. Квадратни уравнения и уравнения от по-висока степен.
12. Дробни уравнения. Решаване на дробни уравнения.
13. Неравенства. Дробни неравенства. Метод на интервалите.
14. Квадратна функция. Графика на квадратна функция.
15. Тригонометрични функции. Основни свойства.
СВЯТ И ЛИЧНОСТ
1. Природа и общество.
2. Глобализацията – тревога и надежда.
3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.
4. Културно наследство.
5. Култура и индивидуализъм.
6. Подготовка за интервю (кастинг).
7. Разработване на идеен проект за малко предприятие.
8. Публичното дискутиране.
9. Защита на основните човешки права.
10. Модерният човек.
11. Човешки различия.
12. Националната държава и малцинствата.
13. Европейска икономическа интеграция.
14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.
15. Членство на България в ЕС.
16. Има ли конфликт на Балканите.
Литература: учебно помагало по Свят и личност–12 клас– изд.„Просвета ”
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата:
Вариант 2
Трите имена:
.......................................................................................................................................
Клас: ........................
Сесия: ........................
Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути
б: 30 минути
в: 25 минути
2. Кой от посочените постове, не е хандбален?
а: крило
б: разпределител
в: бег
3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:
а: две секунди
б: четири секунди
в: три секунди
4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?
а: заслон
б: посрещане отгоре
в: седем метрово хвърляне
5. Вратарска топка се отсъжда:
а: при топка в аут
б: при гол
в: при съдийска топка
Дисциплина: Футбол
6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:
а: пасове
б: точки
в: голове
7. На ъглите на игрището са поставени:
а: конуси
б: специални знамена
в: стойки
8. Кой от изброените постове, не е футболен?
а: вътрешен халф
б: тежко крило
в: централен защитник
9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:
а: вратарското поле
б: от центъра на игрището
в: извън вратарското поле
10. Коя от следните системи на игра е футболна?
а: 6:0
б: 3-5-2
в: 3:2

Дисциплина: Волейбол
11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:
а: 21 точки
б: 25 точки
в: 15 точки
12. Игрището се разделя условно на:
а: шест зони
б: три зони
в: пет зони
13. Коя от комбинациите е волейболна?
а: „ешелон”
б: „крило-крило”
в: „сръбски заслон”
14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:
а: играч не се намира в зоната си
б: играча е в зоната си
в: играча е извън игралното поле
Дисциплина: Баскетбол
15. Баскетболната среща е разделена на:
а: четири части по 10 минути
б: три части по 12 минути
в: две части по 20 минути
16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:
а: начален удар
б: странична топка
в: съдийска топка
17. Кой от термините е баскетболен?
а: параван
б: заслон
в: стена
18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:
а: от страничната линия
б: наказателната линия
в: от подкошието
Дисциплина: Лака атлетика
19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?
а: 400 метра
б: 300 метра
в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?
а: 7 килограма
б: 7 килограма и 260 грама
в: 6 килограма

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
7-10

Слаб 2
Среден 3

11-14

Добър 4

15-17
18-20

Мн.добър 5
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.

1.

2.

3
4

З И П БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език
Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни
комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни,
аргументативни/
Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби
на езика.
Кохезия и кохерентност
Дискурсен анализ на текст
Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез
прилагане на различни дискурсни техники

Литература
1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у
Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”
2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел”
3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме
светится”
4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър”
5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”
6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”
7. Атанас Далчев. „Фрагменти”
8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко”
/творба по
избор/
9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”,
„Белият ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят”
10. Георги Караславов. Романът „Снаха”
11. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия
светоглед
12. Димитър Димов. Романът „Осъдени души”
13. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”
14. Съвременна българска поезия – автор по избор
15. Съвременна българска проза – автор по избор
16. Съвременна българска драма – автор по избор
З И П ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
1. Екологоустойчиво развитие на света.
2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.
3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и
Латинска Америка.
4. Безработицата като социално явление.
5. Бедността като социално-икономическо явление.
6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.
7. Типология на страните в света.
8. Световни икономически организации.
9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на
стопанството, обществото и екологията.
10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.
11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и
земеделието.
12. Безработицата и социалната политика на България.
13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България –
сравнителна характеристика на два региона по избор.
14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България –
сравнителна характеристика на два региона по избор.
15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България –
характеристика на регион по избор.

16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България –
характеристика на регион по избор.

Литература: учебно помагарло по География и икономика–12 клас– изд.„СИЕЛА”
З И П БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Хипотези за произхода на живота
2. Еволюция на праклетката
3. Еволюция на растенията
4. Еволюция на безгръбначните животни
5. Еволюция на гръбначните животни
6. Развитие на еволюционната идея
7. Теория на Дарвин за еволюцията
8. Изкуствен и естествен отборю
9. Борба за съществуване
10. Популацията-елементарна еволюционна единица
11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния
процес
12. Същност и структурна организация на биологичния вид
13. Видообразуване
14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес
15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични
доказателства за макроеволюцията.
16. Биологична и социална същност на човека
17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.
18. Биоценоза.Биотични фактори.
19. Състав и граници на биосферата.Биоми.
20. Видове биоми.
21. Биогенно химичен състав- кръговрат.
22. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен
цикъл и замърсяване на околната среда.
23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води
24. Антропогенно замърсяване на почвения слой
25. Растителни ресурси и тяхното използване
26. Животински ресурси и тяхното използване
27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на
биосферата.
ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА

1.
2.
3.
4.
5.

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Капитал на предприятието
Печалба, ефективност, рентабилност
Финансово планиране
Борси и борсова дейност
Икономически взаимоотношения на предприятията с държавния и местните
бюджети

6.
7.
8.
9.

Кредитни институции
Застраховане
Социално осигуряване
Отраслови особености на предприятието

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1. Теоретични основи на фирменото управление
2. Организация на предприятието
3. Изграждане на организационно – управленска структура на управление
4. Методи за вземане на управленски решения
5. Стратегическо управление на предприятието
6. Активи и пасиви на предприятието
7. Управление на възпроизводствения процес във фирмата
8. Анализ на финансовото състояние на предприятието
9. Управление на качеството
10. Управление на персонала
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДРЕБЕН БИЗНЕС
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
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
1. Теоретични основи на мениджмънта. Характеристики на оперативния
мениджмънт.
2. Оперативният мениджър и взаимоотношенията с обкръжаващата среда.
3. Планиране на дейността на предприятието.
4. Организиране на дейността на предприятието.
5. Управление на персонала.

6. Администрация и офис-организация.
7. Контрол.

БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
1. Търговия и борси
2. Типологизация на борсите
3. Механизъм за управление на борсите
4. Борсови сделки и борсов арбитраж
5. Финансово осигуряване и гаранции на борсовите сделки
6. Борсови индикатори и борсови посредници
7. Организация и технология на борсовите сделки
8. Борсова инфраструктура
9. Борсова информация и анализ
10. Котировка и франкировка на цените
11. Характерни особености на стоковата борса
12. Пазари на ценни книжа
13. Валутна борса и валутен пазар
14. Застраховка на риска и вторични финансови инструменти
15. Евровалутен пазар
16. Трудова борса
17. Състояние и перспективи на борсовата търговия в България
РАБОТА С КОМПЮТЪР В ПРЕДПРИЯТИЕТО - УЧЕБНАПРАКТИКА
Раздел 1 – Интегрирано използване на приложни програми в предприятието
Извличане на данни от база данни в Word документ.
Извличане на данни от база данни в електронна таблица.
Обмен на данни между програми за база данни, текстообработка, електронни
таблици и презентация.
Раздел 2 – Създаване на рекламни материали с помощта на графични
програми
Изработване на фирмен знак с подходящи графични програми.
Изработване на рекламни брошури с подходящи графични програми.
Изработване на други рекламни материали с подходящи графични програми.
Раздел 3 – Локални мрежи. Администриране на работно място.
Компютърни мрежи във фирмата.
Архитектура на локалната мрежа.
Мрежова топология и мрежови протоколи.

Споделяне на устройства.
Администриране.
Раздел 4 – Интернет базирани технологии в офиса.
История на глобалната мрежа.
Принципи и организация на търсенето на информация в Интернет.
Електронен подпис и електронна поща в Интернет.
Обслужване на страница на фирмата в Интернет.
Електронна търговия.
Годишен преговор

БИЗНЕЕС КОМУНИКАЦИИ НА ЧУЖД ЕЗИК - УЧЕБНА ПРАКТИКА
БИЗНЕС ПРОЕКТ - УЧЕБНАПРАКТИКА
ТЕМИ
Раздел 1: Същност на проектния мениджмънт
Същност и роля на стратегическото планиране.
Етапи на стратегическото планиране.
Характеристики на процеса на стратегическо планиране.
Раздел 2: Бизнеспланиране. Същност и значение на бизнесплана
Същност, значение и цели на бизнесплана. Алгоритъм за изготвяне на бизнесплан.
Дефиниране на фирмена мисия и визия и ролята им за организацията
Разработване на цели. Характеристики на ефективните цели
Раздел 3: Маркетингов подход в управлението
Анализ на външната макросреда.
Показатели за макроикономическа активност.
Стратегически бизнес решения в различните фази на стопанския цикъл
Политически, социални и технологични фактори на макросредата и влиянието им върху бизнеса
PEST анализ.

Анализ и оценка на конкурентната среда
Анализ на конкурентите
Потребности на потребителите. Фактори, които влияят върху решението за покупка. (преговор)
Анализ на вътрешната среда.
Жизнен цикъл на продукта.
Анализ на стратегически прозорци.
Портфейлни анализи. Матрицата на Бостънската консултативна група
SWOT анализ
Маркетингови проучвания.
Същност, видове и процес на маркетингово проучване.
Методи за събиране на данни.
Разработване на въпросник - предназначение и структура на въпросника. Видове въпроси.
Изисквания към въпросите.
Начини за подбор на анкетираните лица.
Основни направления, в които се развива изборът на фирмена стратегия. Генерични стратегии на
Портър
Стратегии за растеж и матрица на Ансоф
Същност и значение на сегментирането на пазара
Подходи за обхващане на пазара
Сегментационни критерии. Избор на целеви групи
Позициониране на продукта на пазара
Маркетингов инструментариум в управлението. Продуктова,комуникационна, ценова и
пласментна политика на фирмата.
Раздел 4: Производствен/ оперативен план
Същност и значение на производствената програма
Обезпечение на производствената програма с необходимите ресурси.
План за доставка на суровини и материали: определяне на потребностите от материални запаси и
други материални производствени фактори; видове производствени запаси; организация на
снабдяването.
Раздел 5: Организиране на дейността
Организиране на дейността. Организационна структура. Видове ОУС.
Принципи на организация
Структура на собствеността. Дялова собственост

Раздел 6: Анализ на икономическите показатели
Финансови прогнозни планове – стартови разходи, проект за приходите и разходите, проект за
паричните потоци.
Ликвидност
Рентабилност
Печалба
Паричен поток
Анализ чрез метода на критичната точка
Раздел 7: Финансиране и инвестиране
Възможности за финансиране
Безвъзмездно финансиране
Кредитно финансиране
Инвестиране

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

