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1. Резултати от НВО по български език и литература 

        В националното външно оценяване по български език и литература, проведено 

17. 06. 2019г., участваха общо 38 ученици от VIIА и VIIБ клас на СУ „Отец Паисий“, като 

средният брой точки съответно са: на VIIА  - 53,81 и на VIIБ  - 45,76. 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 - 10 10 1 1 4.36 

VIIА - 2 12 2 - 4.07 

 

    Средният брой точки от на двата класа е 50.21 което е Добър (4.27) при среден 

брой точки за София-област 48....  

С по-добри резултати са ПГ „Константин Фотинов“ (1), ОУ „Димчо Дебелянов“,  

с. Говедарци (4), ОУ „Св. св Кирил и Методий“ (11), ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки“ (28).   

 

2. 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 областно ниво. 

 Макар резултатите ни да по-високи от средните за Софийска област (с около 2 

точки) и без спад в сравнение с миналите години, те са доста по-ниски от тези 

на училищата, заемащи традиционно челните места. 

  В VIIА клас броят на точките, съответсващи на оценка Много добър (5) е равен 

на тези, съответстващи на оценка 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 3 средни оценки и 

1 слаба. 

 Усилията на учителите дават добри резултати при мотивираните ученици, но 

такива ученици  са малко като брой. 

 Учениците срещат затруднения при четенето и разбирането на текстовете, при 

формулиране на разширен свободен отговор и при усвояването на някои 

граматични категории. 

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

3. Причини за резултатите: 



    След обстойно обсъждане на резултатите от НВО, МО по български език и 

литература 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. 

 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 голяма част 

се затрудняват дори, когато трябва да се справят с учебника, да открият в него 

и да осмислят поднесената информация. 

 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. 

4. 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. 

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

които с желание участваха и в учебните часове, и в часовете за допълнителна подготовка, 

са се справили много добре според своите възможности.   

 

                                                             

                       Анализът е изготвен от МО по български език  в училището.      






















