Уважаеми ученици и родители,
В края на Х клас се провеждат Национално външно оценяване по български език и
литература и математика. Извън тези изпити учениците могат да положат и изпит по
желание по учебния предмет чужд език и информационни технологии за измерване
на дигитални компетентности. Съгласно заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на
Министъра на образованието и науката датите за провеждане на НВО – 10 клас са:
 БЕЛ – 16.06.2021 г., начало 08.00 часа
 математика – 18.06.2021 г., начало 08.00 часа
По желание на ученика:
 чужд език – 17.06.2021 г., начало 08.00 часа
 информационни технологии за измерване на дигиталната компетентност –
по график
.
Във тази връзка ви информираме за реда и условията на провеждането им
съгласно изискванията на НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците:
1. НВО – чужд език (по желание на ученика):
 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд
език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се измерва степента
на постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия език,
придобити в класовете от етапа.
 Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен
отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от
компонента „Говорене" – и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в
диалог и/или отговор на въпрос.
 Оценката на ученика от изпита се изразява като процент от максималния брой
точки и се записва в точки.
 Оценката от националното външно оценяване по чужд език се формира като сбор от
оценката по компонента „Говорене" и от оценката на теста.
 В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие, че
ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита, се
записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка в
удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
2. НВО - Информационни технологии за измерване на дигитални
компетентности (по желание на ученика):
 Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи
с кратък свободен отговор, както и практическа задача.
 в случай че е положен изпит по учебния предмет информационни технологии и при
условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на

изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна
рамка за дигиталните компетентности. в удостоверението за завършен първи
гимназиален етап.
В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват:
 средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в разделите А и Б на
училищния учебен план;
 изучаваните предмети с хорариума в раздел В;
 резултатите от НВО в точки.
В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд език и при условие,
че ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на изпита,
се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова
рамка, а в случай че е положен изпит по учебния предмет информационни
технологии и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от
максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в
съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните
компетентности.
Ниво В1 ще полагат учениците, обучаващи се по учебен план с интензивно изучаване на
първия чужд език.
Ниво В1.1 ще полагат учениците, обучаващи се по учебен план с разширено изучаване на
първия чужд език.
Ниво А1 – втори чужд език, изучаван в задължителните учебни часове в 9 и 10 клас.

За повече информация може да се запознаете с Глава трета - ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В
КРАЯ НА КЛАС ИЛИ НА ЕТАП ОТ СТЕПЕНТА от НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ
2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
За допълнителни въпроси и консултации може да се обръщате към учителя по съответния
учебен предмет.

ВАЖНО!!!
Подаване на заявления за явяване на изпит по Чужд език и Информационни
технологии за измерване на дигиталната компетентност в срок до 15. 02. 2021 г.

