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АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНО НИВО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО и ДЗИ В СУ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ”, ГР. САМОКОВ през 2020-2021 г. 

 

 

I. Aнализ на на резултатите от ДЗИ по български език и литература, 

2020/2021 учебна година в СУ„Отец Паисий”, гр. Самоков                                                                                    
 

 На Държавния зрелостен изпит по български език и литература, проведен на 19. 05. 2021 г., 

участваха общо 43-ма ученици от ХIIА,  ХIIБ и ХIIВ  клас на СУ „Отец Паисий“. Постигнатите 

резултати са съизмерими със средните за областта и за страната и са по-високи в сравнение с 

миналата година. Представянето на нашите ученици може да бъде оценено като много добро 

въпреки извънредната ситуация, дългото обучение в електронна среда и факта, че за разлика от 

миналата година за този зрелостен изпит нямаше отпадане на учебен материал, а самият изпитен 

тест беше с по-голяма трудност.  

       

 Резултатите общо за трите класа са следните:          

Брой 

отлични 

оценки (%) 

Брой много 

добри оценки 

(%) 

Брой добри 

оценки (%) 

 

Брой средни 

оценки (%) 

 

Брой слаби 

оценки (%) 

Среден 

успех 

1 13  19  9 1 4,082 

2,3% 30,2% 44,2% 20,9% 2,3%  

  

Резултати по класове: 

Клас Брой 

отлични 

оценки 

Брой 

много добри 

оценки 

Брой 

добри 

оценки 

Брой 

средни 

оценки 

Брой 

слаби 

оценки 

Среден 

успех  

ХIIА 1 6 8 – – 4,44 

ХIIБ – 1 4 4 1 3.70 

ХIIВ – 6 7 5 – 4,00 

 

Резултати по пол: 

 Брой Брой 

отлични 

оценки 

Брой 

много 

добри 

оценки 

Брой 

добри 

оценки 

Брой 

средни 

оценки 

Брой 

слаби 

оценки 

Среден 

успех 

момчета 27 – 6 12 8 1 3,89 

момичета 16 1 7 7 1 – 4,40 

 

1. Анализ на резултатите. 

        От приложените данни е видно, че най-голям дял имат добрите и много добрите 

оценки, които сумирано са 32 от общо 43, или 74,4%. Това са резултати, които показват едно 

добро средно ниво на випуска като цяло. Слаба оценка има само един ученик, което е много 

добър резултат на фона на все още големия брой двойки, които Министерството на 

образованието отчита  на национално ниво – общо 3331. Една е и отличната оценка.  
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         Данните показват, че най-висок е успехът на ХIIА  клас, където слаби и средни оценки 

няма, но трябва да се отбележи, че успехът и на трите класа е Добър. Това е резултат, от който 

можем да бъдем доволни, особено що се отнася за ХIIБ клас. Техният успех е само с 18 стотни 

по-нисък от средния успех, отчетен на регионално ниво. 

          Анализът показва, че броят на момчетата е по-голям от броя на момичетата, но 

успехът на момичетата е по-висок с 10 точки, което се равнява приблизително на 50 стотни. 

Слаби оценки при девойките няма, а оценка Ссреден  има само една ученичка..      

         За да си отговорим на въпроса къде стои нашето училище в сравнение с другите 

училища в страната и в региона, можем да погледнем статистиката: 

 

 Национално 

ниво 

Регионално 

ниво 

Училищно ниво – 

СУ „Отец 

Паисий“ 

Среден брой 

точки 

 

 

52,44 

 

47,66 

 

50,35 

Среден успех 

 

 

Добър ( 4,14 ) 

 

 

Добър ( 3,88 ) 

 

Добър ( 4,08 ) 

 

         За страната средният брой точки тази година е 52,44. Минстерството на образованието 

и науката отчете, че това е резултат по-нисък от миналогодишния с по.малко от една точка, но 

пък е по-висок с близо две точки от този през 2019 г., в която обучението беше изцяло 

присъствено.  

         Вижда се, че средният резултат на нашите ученици е малко под този за страната  

(с около 2 точки) и малко над средния за Софийска област (с около 3 точки). 

         Трябва също да се отбележи, че няма съществени разлики между резултатите на 

учениците от Държавния зрелостен изпит и годишните им оценки, което е показател за 

обективността на оценяването. 

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

 Въпреки дългото обучение в ОРЕС, както през миналата, така и по време на тази учебна 

година, учениците от нашето училище са се справили добре, според възможностите си, на ДЗИ 

по български език и литература и резултатите им са напълно съизмерими с тези на национално и 

на регионално ниво.  

 Усилията на учителите дават добри резултати, когато учениците са мотивирани и когато 

оценките имат значение за бъдещата им реализация. 

 Липсата на повече отлични оценки показва, че във випуска няма ученици с изявен интерес 

към българския език и към литературната наука. Някои от тях не четат художествените творби, а 

това води до невъзможност да се осмислят в дълбочина художествените образи, идеите и 

посланията, вложени в тях.  

 Макар резултатите ни да са около средните за страната и за Софийска област и да са по-

добри в сравнение с предходната година, те все пак са доста по-ниски от тези на първите десет 

училища, заемащи челните места.  

 Резултатите показват, че училището ни не е изключение от общите тенденции в 

национален план. 

2. Причини за резултатите: 

 На първо място трябва да се отбележи, че Държавният зрелостен изпит по български език 

и литература е задължителен за всички ученици за разлика от другите учебни предмети, които са 

по избор според интересите и степента на подготовка на учениците. 
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 Натоварената учебна програма в единадесети и дванадесети клас не дава възможност за 

повече упражнения и преговор за затвърждаване на учебния материал. Това е необходимо 

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

повишат своите резултати. 

 Липсата на интерес към четенето у голяма част от учениците. 

 Лесният достъп до готови есета и интерпретативни съчинения в интернет не стимулира 

самостоятелното мислене на учениците и вместо да улеснява подготовката им се превръща в 

пречка при формирането на умения за създаване на аргументативни текстове.   

 Честите отсъствия от учебните часове при някои ученици водят до сериозни пропуски в 

подготовката им. 

 Нивото на випуска – последният, при който на изпита след 7-ми клас резултатите се 

преобразуваха в оценки и учениците с двойки нямаха право да кандидатстват. Тогава по-

голямата част от най-добрите ни ученици избраха други училища.  

 

3. Мерки за подобряване на резултатите и мотивиране на учениците. 

 Участие в национлни програми и проекти, предвиждащи допълнителни занимания за 

преодоляване на обучителните затруднения, през целия курс на обучение. 

 Формиране на групи по интереси, които да стимулират желанието за четене и за развитие 

на комуникативните способности на учениците. 

 Възлагане на индивидуални и групови проекти, за изпълнението на които е необходимо 

познаване на художествените творби. 

 Провеждане на изнесени часове с цел преодоляване на стереотипа на традиционната 

класна стая, което би било възможно при липса на ново затваряне на училищата 

 

В заключение можем да направим извода, че отговорните и мотивирани ученици, които с 

желание участваха в учебните часове, както в ОРЕС, така и по време на присъственото обучение, 

които с желание се включваха и в часовете за допълнителна подготовка, са се справили много 

добре според своите възможности.    

       

II. Aнализ на на резултатите от НВО по български език и литература, VII 

клас 2020/2021 учебна година в СУ„Отец Паисий”, гр. Самоков                                                                                    
 

1. Резултати от НВО по български език и литература 

  В националното външно оценяване по български език и литература, проведено 16. 06. 

2021 г., участваха общо 46 ученици от VIIА и VIIБ клас на СУ „Отец Паисий“, а един не се яви, 

като средният брой точки съответно са: на VIIА  - 58,95 и на VIIБ  - 48,86. При трансформиране на 

точките в оценка резултатите са както следва: 

 

Клас Брой 

отлични 

оценки 

Брой много 

добри 

оценки 

Брой добри 

оценки 

Брой средни 

оценки 

Брой 

слаби 

оценки 

Среден 

успех  

VIIА 0 13 9 2 - 4.35 

VIIБ 0 6 13 2 1 4.14 

Общо: 0 19 22 4 1 4.24 
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Средният брой точки на учениците в СУ „Отец Паисий“ е 54,13 и отговаря на успех 

Добър (4.24) при среден брой точки за София-област 49.54, а за страната – 53.86. Или с 5,25 

точки по-висок от успеха за областта и с 0.27 по-висок от този за страната. 

Наблюдава се тенденция към повишаване на резултатите спрямо предходните две учебни 

години с около 3.50 точки, съответно спрямо 2020/2021 уч. година с 3,14т., а спрямо 2018/2019 

уч. година с 3,92т. 

2020/2021 уч. година 2019/2020 уч. година 2018/2019 уч. година 

54.13 50.99 50,21 

 

2. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат: 

момчета: 15 – 44, 37т. 

момичета: 32 – 57,39т. 

Резултатът на момичетата е по-висок с 13,2 т. 

3. Анализ на резултатите. 

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

 Учениците от нашето училище са се справили добре на НВО по български език и 

литература и резултатите им са съизмерими с тези на национално ниво, въпреки по-особената 

ситуация, свързана с пандемията на COVID – 19 и ученето в непривична дистанционна среда. 

  Във випуска няма ученик, получил точки, отговарящи на оценка Отличен(6), а 

един ученик от VIIБ клас е с брой точки, отговарящ на оценка Слаб (2.00). В VIIА  броят на 

учениците, получили точки съответстващи на оценка Много добър (5), надвишава броя на 

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

броят на точките, съответстващи на оценка Добър (общо 22), което говори за липса на мотивация 

за учене дори при ученици с по-голям потенциал. Радващ е ниският брой на средните и слабите 

резултати, съответно 4 средни оценки и 1 слаба. 

 Усилията на учителите дават добри резултати при мотивираните ученици, но 

такива ученици, но учениците с висока мотивация не са преобладаващи. 

 Учениците срещат затруднения при четенето и разбирането на текстовете, при 

формулиране на разширен свободен отговор и при усвояването на някои граматични категории и 

практическото прилагане на някои езикови правила дори когато са дефинитивно усвоени, 

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

4. Причини за резултатите: 

    След обстойна преценка на резултатите от НВО, могат да се отбележат следните 

причини: 

 Това, че точките от НВО  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, включен в изпитната програма. 

А такива упражнения са необходими, особено много на учениците със средно и добро ниво на 

придобити знания и умения по български език и литература, за да повишат своите резултати. 

 Затрудненията на учениците при работата с текст и при изразяване на мисъл идват 

и от факта, че не четат достатъчно, че компютърът е изместил книгата, че са свикнали да 

получават готов образ от телефона, телевизията и таблета и това ги лишава от въображение и 

богат речник. В същото време една част се затрудняват дори когато трябва да се справят с 

учебника, да откриат в него и да осмислят поднесената информация. 

 Липса на умения за концентрация и правилно разпределяне на времето. 
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 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 ученици не търсят консултации, не желаят 

да се включват в часове за допълнителна подготовка, наблюдава се тотален отказ от учене. 

 В нашето училище се осъществява прием в пети клас, без учениците да бъдат 

класирани по успех или според постиженията им в различни конкурси, олимпиади и състезания, 

т.е. ние не осъществяваме подбор на ученици, което обяснява и по-ниските ни резултати спрямо 

други училища в града. 

 Дистанционното обучение повлия негативно на мотивирани ученици, които биха 

могли да постигнат по-високи резултати. 

 

5. Мерки за подобряване на резултатите и мотивиране на учениците. 

 Участие в национлни програми и проекти, предвиждащи допълнителни занимания 

за преодоляване на обучителните затруднения. 

 Формиране на групи по интереси, които да стимулират желанието за четене и за 

развитие на комуникативните способности на учениците. 

 Допълнителна работа с родителите с цел повишаване на тяхната отговорност и по-

активното им включване като страна в учебно – възпитателния процес. 

 Провеждане на изнесени часове с цел преодоляване на стереотипа на 

традиционната класна стая, което вече е възможно поради облекчените учебни програми по 

предмета. 

            

III. Aнализ на на резултатите от НВО по български език и 

литература, X клас 2020/2021 учебна година в СУ„Отец Паисий”, гр. Самоков                                                                                                    
 

1. Резултати от НВО по български език и литература – Х клас 

       На 16. 06. 2021 г. се проведе за първи път Национално външно оценяване по български език 

и литература за Х клас. В него участваха 53-ма от общо 54 ученици от ХА и  ХБ  клас на СУ „Отец 

Паисий“. Постигнатите резултати се представят в точки и в проценти от максималния брой 

точки, макар че Министерството на образованието публикува и таблица за преобразуването на 

точките в оценка, но тя важи за 4 клас.  

       

 Резултатите общо за двата класа са следните:        

   

Брой точки 

от 42,5 до 50  

(85 – 100%) 

Брой точки 

от 31,5 до 42 

(63 – 84%) 

Брой точки 

от 20,5 до 31 

(41 – 62%) 

 

Брой точки 

от 15 до 20 

(30 – 40%) 

 

Брой точки 

от 0 до 14,5 

(0 – 29%) 

Среден 

брой точки 

(%) 

– 6  24  10 13 21,5 

( 43,42% ) 

 

– 

13,95% от 

учениците 

55,81% от 

учениците 

23,26% от 

учениците 

30,23% от 

учениците 
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Резултати по класове: 

Клас Брой 

точки от 

 42,5 до 50 

Брой точки 

от  

31,5 до 42 

 

Брой 

точки от 

20,5 до 31 

 

Брой 

точки от  

15 до 20 

 

Брой 

точки от  

0 до 14,5 

Среден 

брой 

точки  

ХА – 5 17 4 4 23,93 

 (47,86% ) 

ХБ – 1 7 6 9 18,33 

 ( 36,48% ) 

 

Резултати по пол: 

 Брой 

момичета 

Среден 

брой 

точки 

% от 

максималния 

брой точки 

Брой 

момчета 

Среден 

брой 

точки 

% от 

максималния 

брой точки 

ХА 12 30,04 60,08% 18 19,86 39,72% 

ХБ 10 22,6 45,2% 13 15,88 31,76% 

Общо 22 26,66 53,32% 31 18,19 36,39% 

2. Анализ на резултатите.     

         От приложените данни е видно, че най-голям процент от учениците са постигнали резултат 

от 20,5  до 31т., което е между 41 и 62% от максималния брой точки.  

         Данните показват, че успехът на ХА  клас е по-висок с 14,6 точки от този на ХБ, което е 

29,2%. И в двата класа има ученици, чийто резултат е под 30% – 4-ма от ХА и 9 от ХБ клас. Няма 

ученици с резултат над 42,5 точки, т.е. над 85%. По този показател училището ни не е 

изключение от тенденциите в страната. Министерството на образованието отчете, че на 

национално ниво нама ученици с максимален брой точки, а само трима  имат 48 от 50 точки. За 

сравнение най-високият резултат в нашето училище е 40 точки. На национално ниво деветдесет и 

шест са работите с нула точки. В нашето училище най-ниският резултат е 7,5 точки. Шестима от 

нашите учениците са постигнали между 63 и 84%.  

          Броят на момчетата във випуска е значително по-голям. В двата класа се обучават общо 31 

момчета, 22 момичета. Анализът на резултатите показва, че успехът на девойките е значително 

по-висок  – 53,36%  срещу 36,39% за момчетата. Постигнатият среден процент от нашите 

момичета е по-висок от средния процент на момичетата и на регионално, и на национално ниво, 

което личи от приложената таблица. 

 Ниво училище Регионално ниво Национално ниво 

Момичета 53,32% 45,66% 50,82% 

 

         За да си отговорим на въпроса къде стои нашето училище в сравнение с другите училища в 

страната и в региона, можем да погледнем статистиката: 

 

 Национално 

ниво 

Регионално 

ниво 

Училищно 

ниво – СУ 

„Отец 

Паисий“ 

Ниво 

ХА клас 

Ниво  

ХБ клас 

Среден брой точки 22,5 20,43 21,5 23,93 18,33 

% от максималния 

брой точки 

45,01% 

 
40,86% 43,42% 47,86% 36,48% 
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         За страната средният брой точки е 22,5, което е 45,01%, а на регионално ниво е 18,65 точки, 

т.е. 40,86% от максималния брой точки.. 

         Вижда се, че средният резултат на нашите ученици е с 1 точка под този за страната,   и с 1 

точка над средния за Софийска област. Една точка е около 1% 

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

 Резултатите на нашето училище са напълно съизмерими с тези на национално и на 

регионално ниво, тъй като са около средните за страната и за областта. 

 Момичетата са постигнали значително по-висок процент от този на момчетата, което е 

тенденция за страната като цяло. 

 Най-голям брой от нашите ученици са постигнали резултат между 30 и 62%. Това са 

общо 34 от явилите се 53-ма ученици. 

 Макар резултатите ни да са около средните за страната и за Софийска област, те все пак 

не могат да ни задоволяват, тъй като и в двата клоса има ученици с по-големи 

възможности и потенциал.  

 

3. Причини за резултатите: 

 На първо място трябва да се отбележи, че за учениците резултатът от Националното 

външно оценяване в Х клас е без всякакво значение и без последствия, а това действа 

изключително демотивиращо. 

 Тестът, върху който учениците работиха, има нов формата, подобен на тестовете  на 

PISA за определяне на функционалната грамотност, с който учениците по принцип се 

справят по-трудно. 

 За част от учениците времето от 90 минути се е оказало недостатъчно, защото в теста, 

освен другите отворени въпроси, освен резюме на един от текстовете имаше не една, а 

две задачи за създаване на собствен текст, което изисква време и за обмисляне на 

отговорите. 

 Начинът, по който се извършва оценяването – не в оценки, а в точки и в проценти, е 

чужд за българската образователна система и  не говори нищо нито но учениците, 

нито на родителите им. Те не осъзнават добре какъв точно е резултатът им – 

постигнали са някакъв процент и толкова. 

 Дългото обучение в ОРЕС се отрази не демотивиращо на някои от учениците 

 Натоварената учебна програма и малкото часове (особено в ХБ клас)  

 Честите отсъствия на някои ученици от учебните часове, което води до сериозни 

пропуски в подготовката им.  

 

4. Мерки за подобряване на резултатите и мотивиране на учениците. 

 Участие в национлни програми и проекти, предвиждащи допълнителни занимания за 

преодоляване на обучителните затруднения през целия курс на обучение. 

 Формиране на групи по интереси, които да стимулират желанието за четене и за 

развитие на комуникативните способности на учениците. 

 Възлагане на индивидуални и групови проекти, за изпълнението на които е 

необходимо познаване на художествените творби. 

 Работа върху текстове с цел развиване на умения за извличане и обработване на 

информацията 

 Участие на учениците в дискусии и възлагане на публични изказвания по граждански, 

морален или научен проблем с цел развиване на уменията за изграждане на различни 

аргументативни тесктове – писмени и устни. 
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IV. Aнализ на на резултатите от НВО по математика, VII клас 2020/2021 

учебна година в СУ„Отец Паисий”, гр. Самоков                                                                                    
 

1. Резултати от НВО по математика 

        В националното външно оценяване по математика, проведено 18. 06. 2021 г., участваха 

общо 46 ученици от VIIА и VIIБ клас на СУ „Отец Паисий“, а работата на един ученик е 

анулирана, като средният брой точки съответно са: на VIIА  - 34,48 и на VIIБ  - 27,18. При 

трансформиране на точките в оценка резултатите са както следва: 

 

Клас Брой 

отлични 

оценки 

Брой много 

добри 

оценки 

Брой 

добри 

оценки 

Брой 

средни 

оценки 

Брой 

слаби 

оценки 

Среден 

успех  

VIIА 0 3 10 9 2 3,58 

VIIБ 0 1 8 10 3 3,32 

Общо: 0 4 18 19 5 3,46 

 

    Средният брой точки учениците в СУ „Отец Паисий“ е 30,99 и отговаря на успех  което е 

Среден (3,46) при среден брой точки за София-област 31,81 а за страната – 37,94. Или с 0,82 

точки по-нисък от успеха за областта и с 6,95 по-нисък от този за страната. 

Наблюдава се тенденция към повишаване на резултатите спрямо предходната учебна 

години с 1 точка 

2020/2021 уч. година 2019/2020 уч. година 

30.99 29.99 

2. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат: 

момчета: 15 – 31,15 т. 

момичета: 31 – 30,92т. 

3. Анализ на резултатите. 

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

 Въпреки по-особената ситуация, свързана с пандемията на COVID – 19 ученето в 

електронна среда, учениците от нашето училище са се справили  сравнително добре на НВО по 

математика и резултатите им са съизмерими с тези на областно ниво.  

  Във випуска няма ученик, получил точки, отговарящи на оценка Отличен(6), а 

трима  ученици от VIIБ клас и двама ученици от VIIА са с брой точки, отговарящ на оценка Слаб 

(2.00). В VIIА  броят на учениците, получили точки, съответстващи на оценка Добър (4) 

надвишава броя на учениците, получили точки, съответстващи на   Среден (3). За двата класа 

обаче преобладаващ е броят на точките, съответстващи на оценка Добър (общо 18) и Среден 

(общо 19), което говори за липса на мотивация за учене дори при ученици с по-голям потенциал. 

Радващ е сравнително ниският брой на слабите резултати – 5 при 9 за 2019/2020 учебна година 

Добри резултати показват мотивираните ученици, но такива ученици  са малко на брой. 

 

4. Причини за резултатите: 

 Дългото време на учене в електронна среда. повлия негативно на повечето ученици 

дори и на такива, които са  мотивирани и биха могли да постигнат по-високи резултати. 

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

упражнения върху материала. 

 Липсата на подкрепа и съдействие от страна на някои родители. 
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 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 ученици не търсят консултации, не желаят да се 

включват в часове за допълнителна подготовка, наблюдава се тотален отказ от учене. 

 

5. Мерки за подобряване на резултатите и мотивиране на учениците. 

 Участие в национални програми и проекти, предвиждащи допълнителни занимания 

за преодоляване на обучителните затруднения. 

 Допълнителна работа с родителите с цел повишаване на тяхната отговорност и по-

активното им включване като страна в учебно – възпитателния процес. 

 

V. Aнализ на на резултатите от НВО по математика, X клас 2020/2021 

учебна година в СУ„Отец Паисий”, гр. Самоков     

                                                                                
1. Резултати от НВО по математика 

        В националното външно оценяване по математика, проведено 18. 06. 2021 г., участваха 

общо 53 ученици от XА и XБ клас на  

СУ „Отец Паисий“, а един ученик не се яви, като средният брой точки съответно са: на XА  - 

14,35 и на XБ  - 9,89. При трансформиране на точките в проценти резултатите са както следва: 

 

 

Клас Брой 

явили 

се 

ученици 

Среден брой 

точки от 

максималния 

брой точки – 

ниво 

училище 

Среден брой 

точки от 

максималния 

брой точки –  

национално 

ниво 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки – 

ниво 

училище 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки –  

регионално 

ниво 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки – 

национално 

ниво 

10а 30 14,35 13,84 28,7 23,67 27,71 

10б 23 9,89 13,84 19,7 23,67 27,71 

Средни 

резултати 

на 

учениците 

от двата 

класа 

 

 

53 

 

 

12,12 

 

 

13,84 

 

 

24,83 

 

 

23,67 

 

 

27,71 

 

Средният брой точки на учениците от XА в СУ „Отец Паисий“ е 14,35 и отговаря на 28,7  

при среден брой точки за София-област 11.84(23.67 ) а за страната –13.84(27,71 ) . Или с 2,51 

точки по-висок от успеха за областта и с 0,51 по-висок от този за страната. 

 

Средният брой точки на учениците от XБ в СУ „Отец Паисий“ е 9,89 и отговаря на 19,7  

при среден брой точки за София-област 11.84(23.67 ) а за страната –13.84(27,71 ) . Или с 1,95 

точки по-нисък от успеха за областта и с 3,95 по-нисък от този за страната. 

 

2. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат(общо за двата класа): 

момчета: 32 – 24,74 т. 

момичета: 21 – 24,95 т. 

  




