
Уважаеми ученици и родители, 

 

Според календара на дейностите за провеждане на НВО в 10. клас от 06.04.2020 г. до 08.04.2020 г. 

се подават заявления от ученици за явяване на изпити по чужд език и по информационни 

технологии. 

Тези два изпита са по желание на учениците. Поради незадължителния им характер те се провеждат в 

учебни дни.  

 

За информация - НАРЕДБА№11от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците – Раздел II Национални външни оценявания /чл.52, чл.53, ал.3/ 

 

Изпитът по чужд език включва ПИСМЕНА ЧАСТ /тест/, която се провежда в определен със заповед на 

министъра ден и УСТНА ЧАСТ, която се провежда по график, утвърден със заповед на директора на 

училището.  Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, 

както и задача за създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента 

„Говорене"/устната част/ - и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог и/или отговор 

на въпрос пред комисия от учители.  

Изпитът по информационни технологии се провежда в период, определен със заповед на министъра, по 

график на изпитни сесии, утвърден със заповед на директора на училището.  Учениците изпълняват 

онлайн тест със задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа 

задача. 

Оценката на ученика се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки. 

Оценката от НВО по чужд език се формира като сбор от оценката по компонента „Говорене" и от 

оценката на теста. 

Оценките се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование. 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 съответстие с Европейската референтна рамка за дигиталните 

компетентности. 

 

В условията на извънредно положение заявленията ще се подават по електронен път.  

 

Кандидатите да се явят на изпит по желание следва да изтеглят съответното заявление, да го 

попълнят, подпишат, сканират и изпратят на електронната поща на ФЕГ – lycee@feg-exupery.com 

в указания по-горе срок. 

 

Приложение: 

1. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в 

края на X клас 

2. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас 
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