
 

 
            Утвърждавам: 

Десислава Александрова 

Директор на СУ „Д. Маринов“ гр. Лом 

 

 

КОНСПЕКТ 
 

 

за провеждане на практически изпит за оформяне на годишна оценка 

по ФВС ЗИП 

за 12 клас /непрофилирана подготовка/, самостоятелна форма на обучение 

учебна 2020/2021 година 

 

I. Съдържание на изпита 

Изпитът се провежда в две части, съобразно изучавания вид спорт: 

Спортна техника и правилознание: Комплексна оценка на технико-тактическите умения и 

познаване на правилата по вида спорт от изучавания в курса на обучение в училището 

(волейбол) 

 

СПОРТНА ТЕХНИКА 
 

Оценка на технико-тактическите умения по волейбол:    Таблица 1 

  

Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-

малко 1 м - три пъти последователно. без прекъсване на упражнението. Следва подаване с 

придвижване напред което се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не 

по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява 

четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата. След упражнението се изпълняват 4 

начални удари до набиране на 20 точки. 

 

ПРАВИЛОЗНАНИЕ 

 

1. Подреждане в игралното поле. (зони) 2т. 

2. Прекъсвания на играта. (видове) 2т.  

3. Брой играчи. (в игра) 2т. 

4. Продължителност на играта. (геймове, точки) 2т. 

5. Изпълнение на начален удар (сервис). (видове) 2т. 

6. Смени. (брой и условия) 2т. 

 

 

Изготвил: ……………… 

                                АНАТОЛИ АНТОНОВ  

                   Учител по ФВС СУ „Димитър Маринов” гр. Лом  



 

 

 
            Утвърждавам: 

Десислава Александрова 

Директор на СУ „Д. Маринов“ гр. Лом 

 

 

 

КРИТЕРИИ 
 

 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на практически изпит за оформяне 

на годишна оценка 

по ФВС ЗИП 

за 12 клас /непрофилирана подготовка/, самостоятелна форма на обучение 

учебна 2020/2021 година 

  

Критерии за оценка на технико-тактическите умения и правилата по волейбол:  

 

 Общ брой точки - 20 (двадесет) точки по Таблица 1. 

 За правилен отговор от правилата 2 (две) точки. 

 За всяко успешно подаване се дава по 1 (една) точка и 2 (две) за четвъртото подаване. 

 За прехвърляне на мрежата 2 (две) точки. 

 За всеки успешен начален удар се дава по 2 (две) точки. 

 

 

Таблица 1 

Точки Оценка за ученици IV – XII клас 

0 - 3 Слаб 2                                                           ( Не се справя ) 

4 - 7 Среден 3                                                       ( Справя се с много грешки - от 8 до 14 грешки ) 

8 - 14 Добър 4                                                         ( Справя се с малко грешки - от 4 до 7грешки ) 

15 - 17 Много добър 5                                             ( Справя се почти без грешки - от 1 до 3 грешки) 

18 - 20 Отличен 6                                                     ( Справя се без грешки) 

 

 

 

 

Изготвил: ……………… 

                                АНАТОЛИ АНТОНОВ  

                   Учител по ФВС СУ „Димитър Маринов” гр.Лом  
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