
 

 

СУ ”СВ. КОНСТАНТИН – КИРИЛ ФИЛОСОФ” 
гр. Пловдив, ул. „Г. Кондолов” № 44

а
, тел: 032 69 25 17 

 

График за провеждане на изпитите  за оформяне на годишна оценка за   учебната 

2020/2021 г. за учениците от самостоятелна форма – ІІ клас: 

 

 

 

 

Предмет 

Дата 

на 

провеждане 

на 

изпита 

Начале

н час 

на 

изпита 

Място на 

провеждане на 

изпита – 

сградата на ул. 

„Г. Кондолов” 

44 а 

Срок 

за 

оповестяване 

на резултата 

Околен свят  25.01.2021 г. 14.00 32 к-т 26.01.2021 г. 

Изобразително 

изкуство  

26.01.2021 г. 14.00 32 к-т 27.01.2021 г. 

Английски език – 

 писмен 

Английски език  - 

устен 

Ян Младенов 

Константин 

Нижеборец 

Филип Прахов 

27.01.2021 г. 14.00 

 

 

15.00 

15.30 

16.00 

32 к-т к. 28.01.2021 г. 

Музика  

Ян Маданков  

Константин 

Нижеборец 

Филип Прахов 

28.01.2021 г.  

13.00 

14.00 

15.00 

 

32 к-т  29.01.2021 г. 

Технологии и 

предприемачество 

29.01.2021 г. 14.00 32 к-т 01.02.2021 г. 

  Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас и за 

съответния вид подготовка. 

 Изпитът по околен свят е писмен, по  английски език – комбинация писмен и устен, 

а по изобразително изкуство, музика и технологии и предприемачество – практически. По 

английски език се провежда и устен изпит, непосредствено след писмения изпит. 

Продължителността на изпитите  е в съответствие с изискванията на чл. 41(6)  от  

Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване резултатите на учениците: 

 - един астрономически час – по околен свят, английски – писмен, изобразително 

изкуство, музика и технологии и предприемачество. 

 - до 20 минути – за устната част по английски език 

За изпита по изобразително изкуство, учениците трябва да си носят: 

- блоков лист 

- цветни моливи 

- флумастри 

- пластилин 

- ножичка 

- гланцово блокче 

- дъска за работа 

За изпита по технологии и предприемачество, учениците трябва да си носят: 

- ножичка 

- лепило 


