
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА Х КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

І. НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 9 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 23 задачи: 

- 14 задачи с избираем отговор;
- 6 задачи с кратък свободен отговор;
- 1 задача за редактиране;
- 1 задача с разширен свободен отговор;
- 1 задача за съставяне на текст. 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: задачите са съобразно учебните програми за VIII клас, за IX клас и 
за X клас. 

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО БЕЛ: 
https://www.mon.bg/upload/20576/10class-BEL-2020.pdf

ІІ. НВО ПО МАТЕМАТИКА
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 11 юни, 08.00 часа
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 минути, за ученици със СОП допълнително време – до 30 минути
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: тест от 17 задачи: 

- 15 задачи с избираем отговор – от четири възможни отговора само един е правилният; 
-  2 задачи с разширен свободен отговор – при решаването им ученикът представя в 

писмен вид необходимите обосновки. 
• Учениците могат да използват свитък с формули.
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Системата от задачи по математика се определя от задължителното 

учебно съдържание съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X  клас, като се 
прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО МАТЕМАТИКА: 
https://www.mon.bg/upload/20577/10class-math2020.pdf

ВАЖНО: Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика в края на Х клас се вписва в удостоверението 
за завършен първи гимназиален етап и се изразяват само с количествен показател – в брой точки, без 
да се приравняват към оценка.  

ІІІ. НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (по желание на ученика)

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, НАЧАЛЕН ЧАС: 17 юни, 08.00 часа
ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК:  https://www.mon.bg/upload/20578/10class-

ChE-2020.pdf
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: Обект на измерването в тестовете по чужди езици е комуникативната 

компетентност на учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка. 
Компонентите на тестовете се основават на четирите езикови умения: четене, слушане, 

писане и говорене. 
Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи: задачи с избираем 

отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст и задачи за говорене.
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК (ПО 

ОБРАЗЕЦ): в периода 6 – 8 април 2020 г.



ІV.  НВО  ПО  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  ЗА  ИЗМЕРВАНЕ  НА  ДИГИТАЛНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ (по желание на ученика)

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: по график в периода 15 – 19 юни 2020 година
ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:  https://www.mon.bg/upload/20579/10class-Dig-2020.pdf
ФОРМАТ НА ИЗПИТА: решаване на тест (Модул 1) за 30 минути и решаване на практическа 

задача (Модул 2) – 60 минути.  За оценяването се използвана софтуерна система, която генерира 
автоматично, на случаен принцип варианти на тестовите задачи и на практическата задача.

Непосредствено преди провеждане на  изпита ученикът получава  от квестор потребителско 
име и парола за вход в платформата за оценяване на дигиталните компетентности. 

Времето за Модул 1 от 30 минути започва да тече след натискане на бутона за започване на 
теста. 

Въпросите се появяват по един на всяка страница. 
Въпросите се появяват в случаен ред и трябва да се внимава от какъв тип е въпросът. 
Ученикът може да се връща назад за коригиране на отговор. 
При преминаване към Модул 2 нов индикатор за време започва да показва оставащото време за 

завършване на този модул.
Необходимо е да се опреснява визуализацията на браузера, за да има коректно отчитане на 

индикатора за време. 
Процесът на подготовка на изпращането на решението на практическата задача не трябва е 

след 55-тата минута, за да има сигурност, че оценяващата система ще приеме решението.  
ВАЖНО! По време на изпита ученикът:
- НЕ шуми и НЕ извършва действия, които нарушават нормалното протичане на сесията; 
- НЕ снима екрани и НЕ комуникира по време на оценяването. Използва интернет само за 

работата с оценяващата платформа;
- НЕ използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация. 
В случай на констатирано нарушение на изискванията се съставя протокол, в който се описва 

видът на нарушението и ученикът напуска компютърната зала.  
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧЕНИКА ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
(ПО ОБРАЗЕЦ): в периода 6 – 8 април 2020 г.

ВАЖНО! ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НВО



* Преди започване на националното външно оценяване ученикът: 

 Явява се в сградата на училището не по-късно от 7,30 часа. 
 Носи документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа 

книжка/задграничен паспорт) 
 Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име 

не по-късно 7,45 часа. 
 Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по 

математика – и линия, пергел, триъгълник. 
  Изслушва  настоящия  инструктаж,  съдържащ  и  изискванията  за  анонимност  на 

изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си. 
  Изключва  изцяло  всички  технически  средства  за  комуникация  и  ги  предава  на 

квестор, който ги поставя на видно място. 
 
Непосредствено преди началото на изпита: 

 Получава от квестор лист за отговори с място за идентификационна бланка. 
 На работното си място попълва с печатни букви идентификационната бланка и се 

подписва. 
 
* По време на националното външно оценяване: 

  Получава от квестор изпитния  материал, съдържащ и указания за работа (в т.ч. и 
математическите формули за НВО по математика). 

 Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може 
да ползва линия, пергел, триъгълник. 

 Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.  
  Изпълнява  точно  инструкциите,  които  чува  от  записа  на  аудионосителя  за  компонента 

„Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език. 
 След приключване на определеното време за работа предава на квестора листа за отговори, 

изпитния материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) и използваните листове 
за чернова.  

 Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в 
листа за отговори. 

Внимание! Изпитният  материал  (в  т.ч.  и  математическите  формули  за  НВО  по 
математика) няма да бъде проверяван! 

 Може да използва предоставените математически формули по време на работа на НВО по 
математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на изпита. 

  Като  използва  българската  азбука  (кирилица),  записва  четливо  отговорите  на 
български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната 
терминология и на означенията по математика. 

 Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита. 
 При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от 

квесторите в протокола. 
 Може да излиза от изпитната зала след изтичане на първите 60 минути от началото на 

изпита.   
  Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути от началото на 

изпита,  както и по всяко време след това,  в случай че е  приключил окончателно и е  предал 
надлежно изпитната си работа. 

 Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който: 
1. преписва от хартиен носител; 



2.  преписва  от  данни,  съдържащи  се  в  технически  устройства  (мобилни  телефони, 
калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик; 
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната 

работа на отстранения ученик не се оценява. 
 Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или 

имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат 
отбелязани в някой от отговорите). 

Изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност, се анулира 
и не се оценява.

  В  случай  че  ученикът  напусне  сградата,  не  се  допуска  обратно  в  нея  до  края  на 
изпитния ден. 

 
* След приключване на работата: 

 Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение 
на квестора: 

1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка 
върху листа за отговори; 

2. предава на квестора листа за отговори и изпитния материал (вкл. и математическите 
формули за НВО по математика) и листовете за чернова; 

 Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.


