
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО 

ОЦЕНЯВАНЕ В 10 КЛАС

Учебна 2021/2022 година



ДАТИ на изпитите
(съгласно заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на министъра 

на образоването и науката)

 Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 9,00 ч.

Математика – 16 юни 2022 г., начало 9,00 ч.

 Времетраене – 90 мин. за всеки от изпитите



График на дейностите

 Издаване на служебни бележки за полагане на изпитите от НВО – до 

10.06.2022 г., където е написана залата за всеки ученик (може да е различна 

по двата предмета)

 Оценяване на изпитните работи – 17 - 26.06.2022 г.

 Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2022 г.

 Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап –

01.07.2022 г.

 В Удостоверението се вписват резултатите от НВО в точки



Съдържание на изпитите

Български език и литература
 14 задачи с избираем отговор;

 ‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

 ‒ 1 задача за редактиране;

 ‒ 1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза или на 
антитеза);

 ‒ 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV).

Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой 
точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

NVO_X_BEL_Model.pdf


Математика
 17 задачи, от които:

 – 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един 
е правилният;

 – 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът 
представя в писмен вид необходимите обосновки.

 Учениците могат да използват лист с формули.

Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой
точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността ѝ.

Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Съдържание на изпитите

NVO_X_MAT_Model.pdf


Изпитни комплекти

Лист за отговори с идентификационна бланка

Листове за чернова

Изпитен материал, съдържащ и указания за 

работа

Лист с формули за изпита по математика

MON 10 klas Bulgarski ezik 4p date-22.pdf




Преди започване на НВО

 Явява се в сградата не по-късно от 8,30 ч.

 Носи документ за самоличност и служебната бележка

 Заема персонално определеното му работно място, обозначено с 

етикет с неговото име в залата, посочена в служебната бележка

 Носи и ползва химикал с черен цвят, молив и гума, а за изпита по 

математика – и линия, пергел, триъгълник (училището ще представи на 

учениците черен химикал)

 Изключва изцяло технически средства за комуникация /мобилен 

телефон и ги поставя на определеното място в залата – няма право да 
ги ползва по време на изпита!

 Изслушва инструктажа и се подписва на квесторския протокол



По време на изпита

 Получава изпитните материали

 На работното си място попълва четливо идентификационната бланка и се 
подписва

 Не преписва от дъската записания текст

 Може да пише върху изпитния материал, но задължително да пренесе 
отговорите върху листа за отговори, който подлежи на проверка

 Пише само с черен химикал, чертае само с черен молив

 Не поставя знаци върху листа за отговори; не шуми и не извършва действия, 
които нарушават нормалното протичане на изпита 

 Попълва внимателно четливо съгласно указанията; важно – да не излиза от 
кръгчето

 Внимание! Изпитният материал, листове за чернова и математическите формули 
няма да бъдат проверявани!



При необходимост може да получи допълнителни 
листове за чернова

Може да излиза от изпитната зала след изтичане на 
първите 60 минути

Може да предаде изпитната си работа не по-рано от 
60 минути от началото на изпита

По време на изпита



Отстранява се от изпита ученик, 

който:

 преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в 

технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); 

 преписва от работата на друг ученик; 

 използва мобилен телефон или друго техническо средство за 

комуникация; 

 изнася извън залата изпитни материали или информация за 

съдържанието им. 

 Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява. 

 Изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за 

анонимност, се анулира и не се оценява. 



След приключване на работата

 Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като 

под прякото наблюдение на квестора: 

 Предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената 

идентификационна бланка върху листа за отговори; 

 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. 



Процедури по запознаване с 

индивидуалните резултати на учениците 

 Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на 

МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален 

индивидуален идентификационен код, който е даден в служебната бележка

 Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по 

математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в 

системата с определени права на достъп, като: 

 а) ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един 

отговор; 

 б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно 

от залата; 

 в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи. 




