
 

Анализ 

на резултатите за учебната 2013/2014 година 
 

НА УЧИЛИЩЕ: „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

с КОЧАН  Община: САТОВЧА 

Област: БЛАГОЕВГРАД 
 

1. Национално външно оценяване – ІV  клас 

1.1.Брой явили се ученици (2014 г.) 

Общ брой 

ученици в 

ІV клас 

БЕЛ – 7  май Математика – 8 май Човекът и природата – 12май Човекът и обществото – 13 май 

явил

и се  

неяви

ли се 

% 

неяви

ли се 

явили неяви

ли се  

% 

неяви

ли се 

явили неявили се  % 

неявили 

се 

явили неявили 

се  

% неявили 

се 

Общ брой  29 1 0,3 30   30   30   

 Таблицата се представя и по електронен път в РИО за обобщаване на областно ниво във формат Excel (приложение 1.1.). 

 Причини за неявяване на учениците за настоящата учебна година: 

1.Заболяване на ученика. 
 

1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години 

 2012 2013 2014 Разлика между 2014 

и предходната година 

БЕЛ 16,22 10,08 15,97 + 5,89 

Математика 16,5 15,31 16,70 + 1,39 

Човекът и природата  17,94 16,31 18,17 + 1,86 

Човекът и обществото 16,11 13,77 16,67 + 2,90 

Общ среден бал:  16,69 13,87 16,88 + 3,01 

Бележка: В колона «разлика» - от настоящата учебна година се изважда миналогодишната, като пред разликата поставяте съответно знак «+» или «-». 

 За обобщаване на областно ниво в РИО се изпраща  и приложение 1.2. във формат Excel. 
 

1.3. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2014 г. с областни и национални средни резултати 

НВО – 2014 г. Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен резултат 

Национален 

среден 

резултат 

Разлика между училищен и национален 

резултат 

БЕЛ 15,97 14,89 +1,08 13,87 +  2,1 

Математика 16,70 14,86 +1,84 13,52 + 3,18 

Човекът и природата  18,17 16,44 +1,73 15,26 + 2,91 

Човекът и обществото 16,67 16,37 +0,3 15,45 + 1,22 

Общ среден тестови бал:  16,88 15,64 +1,24 14,60 + 2,28 

Бележка: В колоните за разлика - от училищния резултат се изважда областния и съответно националния,  като пред разликата поставяте 

съответно знак «+» или «-». 



 

 Сумиращият ред се изпраща  и по електронен път в РИО за обобщение на областно ниво във формат Excel (приложение 1.3 и 1.4.) 
 

1.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2014 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка) 

Паралелка БЕЛ МАТ ЧП ЧО Среден тестов бал общо 

ІV а клас 15,44 16,94 18 16,50 16,72 

ІV б клас 16,62 16,43 18,36 16,86 17,06 
 

1.5. Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 2014 г.   

 БЕЛ Математика Човекът и природата  Човекът и обществото 

 ЗП НВО Разлик

а 

ЗП НВ

О 

Разлик

а 

ЗП НВ

О 

Разлика ЗП НВ

О 

Разлика 

ІV а 5,37 5,06 + 0,31 5,5 5,43 +0,07 5,37 5,75 -0,38 5,25 5,34 -0,09 

ІV б 5,21 5,42 - 0,21 5,14 5,32 -0,18 5,5 5,79 - 0,29 5,28 5,43 -0,15 

Средно ІV 

клас 

5,29 5,24 +0,05 5,32 5,38 -0,06 5,44 5,77 -0,33 5,27 5,39 -0,12 

Бележка: В колоните разлика - от годишния училищен успех (ЗП) се изважда оценката на НВО, като пред разликата поставяте съответно знак «+» 

или «-».Ненужните редове се изтриват. 

 Сумиращият ред «Средно ІV клас» се подава по електронен път в РИО за обобщаване на областно ниво във формат Excel (приложение 1.5 
 

1.6. Фактори, обясняващи резултатите от НВО- ІV клас 

     Учениците от ІV а клас бяха 16, а ІV б - 14. ЗИП изучаваха БЕЛ и математика.Мотивацията за учене беше добра през цялата учебна година. 

Консултации с учениците се провеждаха редовно. Родителите бяха уведомявани за проблемите в овладяването на учебното съдържание от 

учениците.  

 Маломерни паралелки в училището – бр., %, съпоставка на успеха в сравнение с другите паралелки (в училището, в областта); 

 Слети паралелки в училището - бр., %, съпоставка на успеха в сравнение с другите паралелки (в училището, в областта); 

 Кадрова обезпеченост и подготовка на учителите; 

 Овладяване на БЕЛ от учениците; 

 Овладяване от учениците на умения за учене; 

 Осигуряване в училищния учебен план на ЗИП и СИП по предмети от НВО; 

 %  обхващане на учениците в ПИГ; 

 Ефективност на дейностите в ПИГ и приемственост с урочното преподаване; 

 Работа с учениците в консултациите; 

 Извънкласни дейности и приносът им за мотивиране на учениците за по - високи образователни постижения; 

 Работа по проекти и програми; 

 Отсъствия на учениците; 

 Наказания на учениците; 

 Допълнителна работа през лятото между ІІІ и ІV клас – брой ученици, предмети, причини, резултати; 

 Привличане на родителите; 



 

 Други мерки,  предприемани в училището през учебната 2013/ 2014 г. 
 

1.7. Общи изводи и тенденции на училищно ниво за НВО в ІV клас  
 

НВО по БЕЛ съдържа диктовка – 6 точки максимум, текст – четене с разбиране.Единадесет въпроса, от които четири със свободен отговор ( с две 

доказателства), един с един отговор и пет с избираем отговор. Максимум точки – 20 т. 

Анализ на резултатите от НВО по БЕЛ 

Резултатите от НВО по БЕЛ показват, че учениците имат добри езикови знания. Учениците са се затруднили много при четене с разбиране, при 
даване на мотивирани отговори и доказване на твърдение. Те са дали такива, но не се отчитат за верни, защото не съвпадат с критериите и верните 

отговори, спуснати от министерството.      

Мерки за подобряване на резултатите от НВО по БЕЛ 
Резултатите показват, че учебното съдържание по български език и литература  е  добре овладяно на ниво ДОИ.  Препоръчвам за следващата 

учебна година да се работи в тази посока. По - задълбочено да се работи за познаване на жанровите особености на разказ,приказка, басня, 

стихотворение. Езиковите знания да се прилагат в практически упражнения. Според мен този формат на изпита не успява да покаже реалните езикови  и 

граматични знания на учениците, защото те не са включени в самия изпит. 
 

 Анализ на резултатите от НВО по математика 

Задачите от теста по математика бяха следните:  

От 1 до 16 – с избираем отговор, 17 и 18  – със свободен отговор и  19 – задача с разширен свободен отговор. Максимален брой точки от теста : 20т. 

 Мерки за подобряване на резултатите от НВО по математика. 

1. Повечето предвидени знания на ниво ДОИ са овладени. 

2. Да се работи повече в посока намиране на лице на правоъгълник. 

3. Да се решават текстови задачи с едно или две пресмятания. 

4. Да се решават задачи от сборници. 
 

Анализ на резултатите от НВО по ЧП  

На НВО по ЧП бяха дадени 17 тестови въпроси с избираем отговор и 2 със свободен отговор, от които единият въпрос носи 2 точки. 

Максимален брой точки от теста – 20т. 

Мерки за подобряване на резултатите по ЧП. 

1. В по- голямата си част ДОИ по този учебен предмет са достигнати. 

2. Да се работи повече по въпросите за жизнените процеси при живите организми, да се затвърдяват знанията за  приспособленията на 

организмите в дадена среда на живот,да се обобщават  основните замърсители на околната среда, да се прилагат повече схеми в обучението 

по ЧП. 

3.  Знанията от обучението по човекът и природата да бъдат  прилагани на практика. 
 

Анализ на резултатите от НВО по ЧО 

Тестът съдържаше 16 въпроса с избираем отговор и 3 въпроса с кратък свободен отговор. Максимален брой точки от теста: 20 т. 

Мерки за подобряване на резултатите по ЧО.  

1. Знанията на ниво ДОИ  са   овладени много добре. 

2. Да се наблегне повече на овладяването на историческите знания, правата и задълженията на учениците, областите на България, действията 

при аварии и природни бедствия. 
 

 

 

 

 



 

1.8.  Планирани мерки от училището за подобряване на резултатите през новата учебна година. 

 1.  Смятаме , че организацията на НВО в ІV беше на много добро ниво и учениците имаха възможност да покажат реалните си знания. 

 2. По –целесъобразно е НВО да се провежда през втората половина на м. май, за се избегне психологическия стрес на учениците и  да има  

     достатъчно време за преговор.  
 3. Условията на въпросите в теста  да бъдат точни и недвусмислени. 

 4. Да се провеждат ежеседмичните консултации с учениците. 

 5. Редовна комуникация с родителите за текущи проблеми на учениците по отношение на овладяването на минимума от знания. 

 6. Провеждане на пробни матури. 

 

2. Национално външно оценяване – VІІ клас 

2.1. Явили се ученици на НВО в VІІ клас, 2014 г. 

Общ 

брой 

ученици 

БЕЛ – 21 май Математика – 23 май 

явили се от тях – 

със СОП 

неявили 

се 

% неявили 

се 

явили се от тях – 

със СОП 

неявили 

се 

% неявили 

се 

15 15 - - - 15 - - - 
 

Общ 

брой 

ученици 

КОО ОНГО – 27 май Чужд език – 28 май  КОО ПНЕ – 29 май 

явили 

се 

от тях – 

със СОП 

неяви

ли се 

% неявили 

се 

явили 

се 

от тях – 

със СОП 

неяви

ли се 

% неявили 

се 

явили 

се 

от тях – 

със СОП 

неяви

ли се 

% неявили 

се 

15 15 - - - 14 - 1 6,66 15 - -  

 Причини за неявяване 

1.Заболяване на ученика. 

 За обобщаване на областно ниво в РИО се изпраща  и приложение 2.1. във формат Excel. 
 

2.2. Училищни средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години 

 2012 2013 2014 Разлика между 2014 

и предходната година 

БЕЛ 43,33 35,33 40,08 +4,75 

Математика 48,89 28,57 62,11 +33,54 

Биология и ЗО 9,43 8,67 13,33 + 4,66 

Физика и астрономия 7,35 9,7 12,33 + 2,63 

Химия и ООС 10,83 8,48 13 + 4,52 

История и цивилизация 6,57 6,07 10,27 + 4,2 

География и икономика 11,57 11,56 13,07 + 1,51 

Чужд език 14,48 15,44 15,86 + 0,42 

Общ среден бал:  19,06 15,48 22,50 +7,02 

Бележка: В колона «разлика» - от настоящата учебна година се изважда миналогодишната, като пред разликата поставяте съответно знак «+» или «-». 

 За обобщаване на областно ниво в РИО се изпраща приложение 2.2. във формат Excel. 
 



 

2.3. Съпоставка на училищните средни резултати (в точки) по предмети със средните резултати за областта и страната 

 Училищен 

среден 

резултат 

Областен 

среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

областен резултат 

Национале

н среден 

резултат 

Разлика между 

училищен и 

национален резултат 

БЕЛ 40,08   31,47 + 8,61 

Математика 62,11   30,16 + 31,95 

ФА 12,33 8,53 + 3,8 8,06 + 4,27 

Химия и ООС 13 9,47 + 3,53 8,77 + 4,23 

Биология и ЗО 13,33 11,07 + 2,26 10,19 + 3,14 

ИЦ 10,27 12,11 - 1,84 11,20 - 0,93 

ГИ 13,07 12,42 + 0,65 11,57 + 1,5 

Чужд език 15,86 20,23 - 4,37 18,82 - 2,96 

Среден бал за 

училището 

22,50   15,06 + 7,44 

Бележка: В колоните за разлика - от училищния резултат се изважда областния и съответно националния, като пред разликата поставяте 

съответно знак «+» или «-». 

 Сумиращият ред се изпраща по електронен път в РИО за обобщение на областно ниво във формат Excel (приложение 2.3.1 и 2.3.2) 
 

2.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2014 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка) 

Паралелка БЕЛ Мат. ФА ХООС БЗО ИЦ ГИ ЧЕ Общо 

VІІ а клас 40,08 62,11 12,33 13 13,33 10,27 13,07 15,86 22,50 
 

2.5. Сравнение по паралелки на средните училищни резултати в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 2014 г. 

 БЕЛ Математика Физика и астрономия Биология и ЗО 

 ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика 

VІІ а 4,16 3,75 +0,41 4,6

7 

4,57 +0,10 4,6

7 

5,13 -0,46 5,2 5,55 -0,35 

 

 Химия и ООС ГИ ИЦ Чужд език 

 ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика 

VІІ а 4,49 5,53 -1,04 4,4

0 

4,73 -0,33 5,2

7 

4,33 +0,94 4,2

7 

3,82 +0,45 

Бележка: В колоните разлика - от годишния училищен успех (ЗП)се изважда оценката на НВО, като пред разликата поставяте съответно знак «+» 

или «-». Ненужните редове се изтриват. 

 Сумиращият ред «Средно за VІІ клас» се подава по електронен път в РИО за обобщаване на областно ниво във формат Excel (приложение 2.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.6. Динамика на резултатите на паралелката в прогимназиален етап 

 в V клас – учебната 2011/ 12 в VІ клас – учебната 2012/13 в VІІ клас – 2014 г. 

 Входно 

ниво 

Годишен успех 

(ЗП) 

Входно 

ниво 

Годишен успех (ЗП) Входно 

ниво 

Годишен 

успех (ЗП) 

НВО – 

2014 г. 

БЕЛ 4,13 5,25 3,93 4,98 4,41 4,16 3,75 

Мат. 4,44 5,02 4 4,78 3,38 4,67 4,57 

ФА  

Неприложимо. 

3,70 4,67 5,13 

ХООС 3,76 4,40 5,53 

БЗО 3,47 5,20 5,55 

ИЦ 4,43 5,65 4,13 5,45 4,40 5,27 4,33 

ГИ 4,67 5,23 4,04 4,47 3,76 4,40 4,73 

ЧЕ 4,37 4,96 3,89 4,87 3,93 4,27 3,82 
 

2.8.Забелязваме спад в успеха на VІІ клас спрямо успеха на VІ клас по всички учебни предмети. 

Фактори за това: 

1. Намалява мотивацията за учене. 

2. Слаб родителски контрол. 

3. Нежелание за учене в елитни гимназии. 
 

2.9. Приемен изпит - БЕЛ 

2.9.1. Явили се 

БЕЛ Брой  явили 

се  ученици 

% явили 

се  ученици 

Среден 

успех 

НВО 15 100 3,75 

ІІ модул 12 80% 3,82 

Общо   3,78 
 

2.9.2. Съпоставка на резултатите от приемен изпит с предходна година - БЕЛ 

Учебна година 2012/2013 2013/2014 

Брой явили се 

ученици на ІІ модул 

 

1 

 

12 

Оценки брой % брой % 

Слаб 1 3,7% 2 13,3% 

Среден 12 44,4% 1 6,66% 

Добър 13 48,1% 9 60% 

Мн. добър 1 3,7% 3 20% 

Отличен   -  

Пълни шестици   -  

Среден успех  3,60 3,88 



 

Бележка: Независимо от броя на явилите се на ІІ модул, се разглеждат резултатите на всички ученици, превърнати в оценка по скалата за приемен 

изпит. 

 За обобщение на областно ниво се изпраща в РИО приложение 2.9.2. във формат Excel. 
 

2.9.3. Общи изводи и тенденции за приемен изпит - БЕЛ 

2.9.4. Мерки за подобряване на резултатите по БЕЛ  
 

1. Да се обърне по-голямо внимание на въпросите със свободен отговор. 

2. По- голяма мотивация за учене. 

3. Четене на задължителната художествена литература. 

4. Индивидуална работа с изоставащите ученици, която ще помогне за формиране на необходимите знания и умения, свързани с овладяването на 

учебния материал по граматика на българския език и анализа на художествените произведения. 

Изготвил: Атидже Хаджаалиева – преподавател по БЕЛ 
 

2.10. Приемен изпит - МАТЕМАТИКА 

2.10.1. Явили се.  

Математика Брой  явили 

се  ученици 

% явили 

се  ученици 

Среден 

успех 

НВО 15 100 4,56 

ІІ модул 3 20% 3,97 

Общо   4,26 
 

2.10.2. Съпоставка на резултатите с предходна година - МАТЕМАТИКА 

Учебна година 2012/2013 2013/2014 

Брой явили се 

ученици на ІІ модул 

 

1 

 

3 

Оценки брой % брой % 

Слаб 6 22,2% -  

Среден 12 44,4% 1 6,66% 

Добър 7 25,9% 12 80% 

Мн. добър 1 3,7% 2 13,3% 

Отличен   -  

Пълни шестици   -  

Среден успех  3,21 3,97 

Бележка: Независимо от броя на явилите се на ІІ модулсе разглеждат резултатите на всички ученици,  превърнати в оценка по скалата за приемен 

изпит. 

 За обобщение на областно ниво се изпраща в РИО приложение 2.10.2. във формат Excel. 
 

2.10.3. Общи изводи и тенденции за приемен изпит по МАТЕМАТИКА 

Учениците от VІІ клас показаха много добър резултат от НВО.  



 

 Пропуски при овладяването на : 

1. Геометричния материал. 

2. При задачите, изискващи свободен отговор. 

3. Почти всички имат необходимия минимум от знания и умеят да ги прилагат при решаване на тестови въпроси с избираем отговор. 
 

2.10.4. Мерки за подобряване на учебните резултати по МАТЕМАТИКА  

1. Засилване на индивидуалната работа с изоставащите ученици. 

2. По- добра връзка с родителите. 

3. По- голяма мотивация за учене у учениците. 

4. Развиване на въображението и съобразителността на учениците. 

Изготвил: Лидия Металова – преподавател по математика в VІІ клас. 
 

Английски език 

Учениците от VІІ клас са се справили добре с НВО по предмета.Повечето от тях не са срещнали трудности при слушане с разбиране.Пропуски имат при 

граматичния материал. 

Препоръчвам да посещават по-често часовете за консултации и да подобрят своята дисциплина. 

Изготвил:  Елина Кумбарова – преподавател по английски език 
 

География  и икономика  

 Учениците допускат грешки при разпознаване на географски обекти, процеси и явления. 

Пропуските могат да бъдат отстранени чрез индивидуална работа в часовете за консултации с изоставащите и повторно разглеждане на процесите и 

явленията в часовете по география в VІІІ клас 

Изготвил:  Асенка Челикова – преподавател по география 
 

Химия и ООС  

70 % от учениците се справят с определяне правилното наименование на химично съединение. Познават тривиалните наименования на изучаваните 

основи и соли. 

40 % от учениците не са се справили с изравняване на химичното уравнение.  Доста са срещнали трудности при описване на процеса неутрализация. 

30% се затрудняват при определяне на валентност. Много от учениците не могат да определят РН (пе ха) на даден разтвор. 

 Мерки за повишаване на успеха. 

1. Задаване на повече самостоятелна работа. 

2. Периодично провеждане на родителски срещи с участие на учители по учебните предмети с цел обсъждане на резултати от тестове, контролни 

работи. Набелязване на мерки за отстраняване на пропуските. 

3. Индивидуална работа в часовете за консултации. 

4. Използване ИКТ в часовете с цел визуализация на учебното съдържание. 

Изготвил: Лилия Даилова – преподавател по ХООС 
 

Биология и здравно образование 

 Този учебен предмет се изучава за първа година в VІІ клас.Учениците имат добри знания за живата природа. Познават всички царства в природата. 

Разграничават типовете животни и отделните растения.Справят се добре с жизнените процеси, протичащи в живите организми – хранене, дишане, 

размножаване и др. 



 

Част от учениците познават главните акценти на учебното съдържание в VІІ клас като ролята на едноклетъчните и многоклетъчните  организми в 

природата и ролята им за човека, заболявания на човека от паразитни болести и профилактика им, ролята на човека за опазване на биоразнообразието в 

природата. 

Учебният материал на ниво ДОИ е овладян. 

Затрудняват се при въпросите, изискващи свободен отговор. 

Прогнозните резултати бяха по- ниски от резултатите от НВО. 

Като причини за резултатите можем да изтъкнем: 

1. Учениците не посещават часовете за консултации. 

2. Слаба мотивация за учене. 

3. Лоша дисциплина в класа. 

     Мерки за повишаване на успеха 

1. Редовно посещение на консултациите на учителите. 

2. Повече индивидуална работа. 

3. По- добър родителски контрол. 

4. Повече време за самоподготовка. 

 Изготвил: Владимир Заимов - преподавател по БЗО 
 

История и цивилизация 

Мерки за повишаване на успеха: 

1. Затягане на семейния контрол. 

2. По -добра дисциплина в училище и в клас. 

3. По- голяма мотивация за учене. 

    Изготвил: Лилко Айвазов – преподавател по история в VІІ клас 
 

Физика и икономика 

96 % от учениците прилагат Закона на Ом и пресмятат тока.  

74 % разпознават успоредно и последователно свързване в електрическата верига. 

93 % показват отлични знания за планетите от земната група. 

89% са се справили с въпроса за отражение от сферично огледало. 

50% от учениците са отговорили правилно на повече от половината въпроси. 

     Най-голямо затруднение  учениците срещат на въпроса, където трябва да направят анализ на формулата за количество топлина ( Закона  на Джаул – 

Ленц) и да осъзнаят правопропорционалната зависимост от тока на квадрат  

( само един ученик е отговорил правилно). 

     Учениците срещат затруднение и при определяне на действителен и недействителен образ. На този въпрос 37% са отговорили вярно.    

     63% са сгрешили при определяне характеристиките на образа. 

    48% са определили правилно уреда и начина му на свързване, 26% са сгрешили на едното,а 26% не са отговорили вярно. 

     Учениците постигнаха по- добри резултати от миналогодишните и от очакваните.Това се дължи на по-лесния тестови вариант от миналогодишния. 

Учениците бяха извиквани и посещаваха ежеседмично консултации. Това се отрази  добре на поне 50% от тях. За някои ученици стимулиращо бе и 

привличането на родителите, след направени няколко родителски срещи с учителите. 



 

     Недостатък в обучението по физика е малкия брой часове, който не позволява добро затвърдяване на знанията. Недостиг на часове има за 

изучаването на новите теми. За преговор и упражнения не остават часове. 
 

Общи изводи за НВО в VІІ клас 

1. Учениците от VІІ клас показват овладяване на минимума от знания според ДОИ. 
2.  Забелязва се обща тенденция за постепенен, макар и неголям спад в резултатите на 

учениците  от НВО, спрямо НВО в ІV клас.  
3. Слаба мотивация за учене. 

 

4. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

4.1. Явили се на ДЗИ, май 2013 г.  

Предмет 

 

Брой ученици 

в ХІІ клас в 

дневна форма 

Брой ученици 

в ХІІ клас в 

други форми 

Заявили  Недопус

нати 

Неяви

ли се 

Явили се ДЗИ по желание 

Заявили Явили се 

БЕЛ 35 1 36 - - 36 - - 

Математика 1 - 1 - - 1 - - 

ИЦ 1 - 1 - - 1 - - 

ГИ 14 1 15 - - 15 - - 

ФА - - - - - - - - 

БЗО 4 3 7 - - 7 - - 

ХОСС 1 - 1 - - 1 - - 

Фил. цикъл 11 - 11 - - 11 - - 

Англ. език 2 - 2 - - - - - 

II ДЗИ общо 34 4 34 - - 34 - - 
 

4.2. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната за 2014 г.  

Учебен предмет Брой явили 

се 

Среден успех за 

училището – 2014 

Среден успех за 

страната - 2014 

Разлика 

БЕЛ 36 4,35   

Математика 1 6,00   

ИЦ 1 3,01   

ГИ 15 4,37   

ФА - -   

БЗО 4 5,56   

ХОСС 1 5,92   

Фил. цикъл 11 3,75   

Английски език 1 3,35   

Бележка: В колоната «разлика» - от училищния успех се изважда националния, като пред разликата поставяте съответно знак «+» или «-».  



 

 За обобщение на областно ниво се подават само данни за БЕЛ и за най – предпочитания предмет за ІІ ДЗИ  по приложение 4.2.1 и 4.2.2. във 

формат Excel.  

 

4.3. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за областта за 2014 г. 

Учебен предмет Брой 

явили се 

Среден успех за 

училището – 2014 г.  

Среден успех за 

областта - 2014 

Разлика 

БЕЛ 36 4,35 4,41 -0,06 

Математика 1 6,00 5,33 +0,67 

ИЦ 1 3,01 4,14 -1,13 

ГИ 15 4,37 4,19 +0,18 

ФА - - - - 

БЗО 4 5,56 4,91 +0,65 

ХОСС 1 5,92 5,76 +0,06 

Фил. цикъл 11 3,75 4,25 -0,5 

Английски език 1 3,35 4,99 -1,64 

Бележка: В колоната «разлика» - от училищния успех се изважда националния, като пред разликата поставяте съответно знак «+» или «-». 

 За обобщение на областно ниво се подават само данни за БЕЛ и за най – предпочитания предмет за ІІ ДЗИ  по приложение 4.3.1 и 4.3.2. във 

формат Excel.  
 

 4.4.Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години 

Предмет 2013 2014 Разлика 

между 2014 

и 2013 г. 

явили се ср. успех явили се ср. успех 

БЕЛ 24 3,38 36 4,35 +0,97 

Математика 2 6,00 1 6,00 0 

ИЦ - - 1 3,01 - 

ГИ 16 3,38 15 4,37 +0,99 

ФА - - - - - 

БЗО 1 4,90 4 5,56 +0,66 

ХОСС - - 1 5,92 - 

Фил. цикъл 5 4,20 11 3,75 -0,45 

Английски език 2 5,51 1 3,35 -2,26 

Бележка: В колоната «разлика» - от средният успех за 2014 г. се изважда миналогодишния, като пред разликата поставяте съответно знак «+» или «-». 

 За обобщение на областно ниво се изпраща в РИО приложение 4.4.1 и 4.4.2. във формат Excel само за БЕЛ и за най- предпочитания предмет за 

ІІ ДЗИ. 

 

 



 

4.5. Сравнение на резултатите от ДЗИ със съответните оценки от дипломите. 
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4,35 4,47 6,00 6,00 3,01 5,67 4,37 4,88 - - 5,56 5,36 5,92 6,00 3,75 4,75 3,35 4,75 

+0,12 0 +2,66 +0,51  -0,2 +0,08 +1,00 +1,4 

36 1 1 13  4 1 11 2 
 

 Съпоставят се резултатите на всички явили се на ДЗИ (вкл. и на недипломиралите се). 

 На реда под двете оценки се записва разликата, като от оценката от ЗП се изважда оценката от ДЗИ.На следващия ред се вписват броят на 

явилите се зрелостници по дадения учебен предмет. 

 За обобщаване на областно ниво се изпраща в РИО приложение 4.5. във формат Excel. 
 


