
Г Р А Ф И К 

 

За провеждане на изпити с учениците от самостоятелна форма на 

обучение,  първа редовна    сесия за 2022 / 2023 учебна година  

№ Учебен предмет Дата 

1. Български език и литература ЗП  за ученици от 5 до 11 клас  15.11.2022 г. 

2. Английски език / писмен и устен/ ЗП за учениците от 5 и 6  клас , 

приравнителни изпити  

16.11.2022 г. 

3. Английски език / писмен и устен/ ЗП за учениците от 7,8,9,10,11,12 

клас  

17.11.2022 г. 

4. Математика ЗП  за ученици от 5 до 12  клас  18.11.2022 г. 

5. Компютърно моделиране и информационни технологии/писмен и 

практически/  ЗП за учениците ат 5 и 6 клас  

21.11.2022 г. 

6. Информационни технологии / писмен и практически/ ЗП за учениците 

от 7,8,11 и  ПП за 12 клас  

22.11.2022 г. 

7. История и цивилизации ЗП  за ученици от 5 до 10 клас  23.11.2022 г. 

8 География и икономика ЗП  за ученици от  5 до 10 клас , ПП за 12 клас  24.11..2022г. 

9. Философия  ЗП за учениците от 8 до 10 клас , гражданско образование 

за 12  клас  

25.11.2022 г. 

10. Човекът и природата ЗП за учениците от 5 и 6 клас 25.11.2022 г. 

11. Биология и здравно образование ЗП  за ученици  от 7 до 10 клас , ПП 

за учениците от 12 клас 

28.11.2022 г.  

12. Физика и астрономия  за учениците от 7 до 10 клас    29.11.2022 г. 

13. Химия и опазване на околната среда ЗП за ученици от 7 до 10 клас    30.11.2022 г. 

14. Технологии и предприемачество ЗП  за учениците от 5 до 9  клас, 

приравнителни изпити  

1.12.2022 г. 

15. Български език и литература   ИУЧ за ученици от  5  клас 2.12.2022 г. 

16. Технологии и предприемачество ЗП  приравнителни изпити за 9 клас 2.12.2022 г. 

14. Компютърно моделиране и информационни технологии ИУЧ за 6 

клас, Информационни технологии ИУЧ за 7 клас / писмен и 

практически/ 

5.12.2022 г. 

 

 

ВСИЧКИ ПИСМЕНИ ИЗПИТИ ЗАПОЧВАТ В 14.00 ЧАСА. 

Учениците се влизат в залата , 15 минути преди началото на изпита и представят 

лична карта на дежурния учител в залата . Писмените изпити за учениците от 

V,VІ, и VІІ клас са с продължителност два астрономически часа,VIII,  ІХ, Х, ХІ и 

ХІІ клас са с продължителност три астрономически часа 

Значение на съкращенията: ЗП-задължителна подготовка , ИУЧ- 

избираеми учебни часове , ПП- профилирана подготовка  

 
 


