
УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен изпит за оформяне на годишна оценка 

по Свят и личност - ЗП за 12 клас, непрофилирана подготовка, самостоятелна – над 16 

г. форма на обучение,   учебна 2020/2021 година 

1. Основни проблеми на съвременния свят.

2. Наследството на Обединена Европа и България.

3. Личността, демократичните институции и върховенството на закона.

4. Правата на човека.

5. Личност, национална идентичност и малцинства.

6. Икономическа интеграция и политика на Европейския съюз.

7. България и процесът на Европейска интеграция.

8. Регионално развитие и конфликти.

Литература: Свят и личност, изд. „Просвета” М. Грекова и колектив 

Изготвил: Лорета Георгиева 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679



 УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен изпит  за 

оформяне на годишна оценка  по Свят и личност ЗП  за 12 клас, непрофилирана 

подготовка, самостоятелна – над 16 г. форма на обучение, учебна 2020/2021 година 

ОЦЕНКА: ОТЛИЧЕН 6.00  се поставя на писмена работа в която е налице задълбочено 

излагане на факти, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар 

и анализ. Не са допуснати съществени фактологични грешки. 

ОЦЕНКА: МНОГО ДОБЪР 5.00  се поставя на писмена работа в която фактите са 

изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични грешки 

или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено. 

ОЦЕНКА: ДОБЪР 4.00  се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са  

фактологични грешки. 

ОЦЕНКА: СРЕДЕН 3.00  се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото 

съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични 

грешки. 

ОЦЕНКА: СЛАБ 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 

Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки. 

Изготвил: 

Лорета Георгиева 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679


