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АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНО НИВО НА НВО VII  по БЕЛ и МАТЕМАТИКА В СУ 

„ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. САМОКОВ за  учебната 2019/2020 г. 
 

I. Aнализ на резултатите на учениците  от СУ „Отец Паисий” гр. 

Самоков на НВО VII по МАТЕМАТИКА за  учебната 2019/2020 г 

 
1. Резултати от НВО по математика 

 В националното външно оценяване по Математика, проведено 17. 06. 2020 г., участваха 

общо 41 ученици от VIIА и VIIБ клас на СУ „Отец Паисий“, като средният брой точки съответно 

са: на VIIА – 28,81 и на VIIБ  - 31,15.  

 

 Средният брой точки  на двата класа е 29.99 при среден брой точки за София-област 

30.99, а за страната – 36,33 или с 1 точка по-нисък от успеха за областта и с 6,34 по-нисък от 

този за страната. 

Хубаво е че В сравнение с предходни учебни години броят на слабите резултати е по-

малък, а средният брой точки е по-висок. 

 

2. Анализ на резултатите. 

  Изводите, които можем да направим, анализирайки резултатите, са следните: 

 Учениците от нашето училище са се справили сравнително добре на НВО по 

математика и резултатите им са съизмерими с тези на областно ниво, въпреки по-

особената ситуация, свързана с пандемията на COVID – 19 ученето в непривична 

дистанционна среда. 

  В VIIА клас двама ученици са с брой точки, отговарящ на оценка Мн. добър, толкова 

са учениците и в  VIIБ с брой точки отговарящ на оценка Мн. добър, 11 е броят на 

учениците получили точки съответстваши на Добър (4). За двата класа обаче 

преобладаващ е броят на точките, съответстващи на оценка Среден (общо 17), което 

говори за липса на мотивация за учене дори при ученици с по-голям потенциал. 9 са 

учениците със слаби резултати, съответно 5 ученици  от VIIА клас  и 4 от VIIБ клас. 

 Усилията на учителя дават добри резултати при мотивираните ученици, но такива 

ученици  са малко като брой. 

 Училището ни не е изключение от общите тенденции в национален план. 

3. Причини за резултатите: 

След обстойно обсъждане на резултатите от НВО, МО по математика отбеляза следните 

причини: 

 Това, че точките от не се трансформират в оценка за кандидатстването в 

профилираните и професионалните гимназии и паралелки, както и почти сигурното 

място в желаната паралелка действат демотивиращо дори и на добрите ученици. 

 Натоварената учебна програма в седми клас не позволява да се правят достатъчно 

упражнения за преговор върху материала от предходните години, вклщчен в 

изпитната програма. А такива упражнения са необходими особено много на 

учениците със средно и добро ниво на придобити знания и умения по предмета, за да 

повишат своите резултати. 

 Липсата на подкрепа и съдействие от страна на някои родители. 

 Самата система на образование допуска в пети клас ученици, които не са усвоили 

основни знания и умения, заложени в началния етап на образование. В следващите 

класове тези пропуски не само не могат да бъдат наваксани, но и още повече се 

задълбочават. Това води до пълна загуба на интерес и мотивация за учене. Такива 




















