


Цел на външното оценяване в 4 клас

1.Диагностика на индивидуалния напредък и на 
образователните потребности на учениците;
2. Мониторинг на образователния процес за прилагане на 
политики и мерки, насочени към подобряване качеството 
на образование;
3. Установяване на степента на постигане на отделни 
очаквани резултати от обучението по учебен предмет, 
определени в държавния образователен стандарт за 
общообразователна подготовка по съответния учебен 
предмет, в края на даден етап от степента на образование.
4. Националното външно оценяване в края на началния
етап на основната образователна степен има за цел и 
измерване на степента на постигане на отделни ключови
компетентности  в областта на българския език и на 
математиката, придобити в класовете от етапа.



ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4 клас

Български език и 
литература

Математика

26 май 2022 год.

27 май 2022 год.



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –
Тестът по български език и литература включва 
диктовка и/или задача за създаване на кратък текст, 
текст за четене с разбиране и задачи към него - с 
избираем отговор и със свободен отговор.

МАТЕМАТИКА – Тестът по математика 
включва задачи с избираем отговор и задачи 
със свободен отговор.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗПИТИ



БЕЛ – 60 мин. 
МАТЕМАТИКА - 60 мин.

Допълнително време за ученици със СОП– до 30 мин.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 4 клас



Тестът за НВО в края на IV клас включва 3
части:
1 част- Диктовка и езикови задачи с
избираем отговор
Включва диктовка с обем до 60 думи и 10
езикови задачи, чието прогнозно време за
изпълнение е 20 минути. Диктовката се
провежда чрез слушане на аудиофайл.
Езиковите задачи са с избираем отговор и са
насочени към базови компетентности,
свързани с приложния характер на езика.
Избираемите отговори са три, като само един
е верен.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



ДИКТОВКА
Текстът на диктовката е записан на аудиофайл
три пъти, заедно с необходимите паузи, както и
с инструкциите към учениците.
Учениците спазват посочените в аудиофайла
инструкции и работят в следната
последователност:
a) един път слушат целия текст за диктовка;
б)втори път слушат всяко изречение на
смислови части, отделени с кратки паузи, и
записват последователно всяка част;
в)трети път слушат текста, за да направят
самопроверка и при необходимост да допълнят
пропуснати препинателни знаци, букви и думи.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



ДИКТОВКА
По време на диктовката учениците могат да
оставят празно място за буква или дума, която
не са успели да запишат по време на втория
прочит на текста, и да допълнят пропуснато по
време на третия прочит, както и да се
ориентират за края на всяко изречение по
интонацията на четеца и продължителността на
паузата.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



2 част- Текст за четене с разбиране и
тестови задачи към него – с избираем и със
свободен отговор
Състои се от текст за четене с разбиране и 10
задачи към него, с прогнозно време за
изпълнение 25 минути. Според спецификата на
текста се включват задачи с избираем отговор,
които предполагат избор на един верен отговор
от 3 възможни, и задачи със свободен отговор -
кратък отговор на въпрос с дума, със
словосъчетание или с цяло/цели
изречение/изречения.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



3 част- Речева задача с творчески характер,
изискваща свободен отговор
Включва задача с творчески характер, която
може да е свързана със:
 създаване на кратък текст със свободен

отговор на въпрос;
 редактиране на текст;
 създаване на кратък текст по картинка/

картинки;
 създаване на текст по картинка и словесна

опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3 –
6 изречения и с прогнозно време за
изпълнение 15 минути.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



Тестът съдържа 25 задачи, от които:
 18 задачи с избираем отговор;
 5 задачи с кратък свободен отговор ;
 1 текстова задача с разширен свободен

отговор;
 1 тестова задача с три подусловия, чрез които

се интегрират знания и умения от различни
области на компетентност. Всяко подусловие
е с различна степен на трудност и се оценява
с различен брой точки.

МАТЕМАТИКА



ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА

УЧЕНИКЪТ:

1. Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути
преди часа, определен за начало на изпита;
2. Заема определеното му обозначено с етикет с неговото име работно
място не по-късно от 9:45 часа;
3. Предават на квесторите за съхранение на видно място изключена
мобилната си комуникационна техника;
4. Изслушват инструктаж за работата по време на изпита, както и по
отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа и се
подписва в квесторския протокол;

НОСИ и ПОЛЗВА
 По БЕЛ –химикал, който пише черно, молив и гума
 МАТЕМАТИКА - химикал,който пише черно, молив и гума,

линия, пергел, триъгълник
Използва само лични пишещи средства, не разменя и не използва
вещи и пособия с други ученици.



УЧЕНИКЪТ ПОЛУЧАВА от квестора индивидуална
бланка за отговори, в която предварително са
вписани трите му имена и входящият му номер

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА:



 Получава от квестора изпитния тест и се запознава с начина
на работа с него;

 Не преписва върху индивидуалната бланка за отговори
отбелязаното от квестора на дъската начало и край на изпита;

 Внимателно прочита условието на всяка задача и всеки
въпрос и отбелязва верния според него отговор върху
индивидуалната бланка за отговори, като на въпросите с
избираем отговор в кръгчето със съответната буква вписва
знака Х, а отговорите на въпросите със свободен отговор
пише на предвиденото за това място.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Допуска се да работи върху изпитния тест, но е
необходимо да пренесе отговорите си върху
индивидуалната бланка за отговори, тъй като
единствено тя подлежи на проверка и оценяване;

 Внимателно слуша и стриктно изпълнява
инструкциите , които се чуват от аудиофайла на
изпита по български език и литература, и записва
диктовката на предвиденото за това място в
индивидуалната бланка за отговори;

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Не шуми и не извършва действия, които нарушават
нормалното протичане на изпита и възпрепятстват
работата на останалите ученици.

 Може да излиза от залата след изтичане на 30
минути от началото на изпита и по всяко време
след това, в случай че е приключил и предал
надлежно изпитната си работа;

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик,
който : преписва от работата на друг ученик, от хартиен носител
или от технически устройства (мобилни телефони, калкулатори,
таблети и др.); използва мобилен телефон или друго техническо
средство за комуникация; изнася извън залата изпитни
материали или информация за съдържанието им;

 Санкционира се с анулиране на изпитната работа, ако върху
индивидуалната бланка за отговори неправомерно е поставил
знаци, имена и др. (с изключение на онези, които са част от
изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в
някой от отговорите).

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Когато ученикът приключи работата си, дава знак на
квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да
шуми, неговото идване, за да предаде работата си. Предава
от мястото си индивидуалната бланка за отговори, изпитния
тест и листовете за чернова (ако е ползвал такива);

 Подписа се в протокола на квестора и незабавно напуска
залата.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА



Оценяване на писмените работи – 28.05.-06.06.2022г.

Обявяване на резултатите до 07.06.2022 г.

Индивидуалните резултати от НВО може да се проверяват в 
електронната система на страницата на МОН, като достъпът 

до нея се осъществява едновременно с входящ номер и 
индивидуален идентификационен код.

РЕЗУЛТАТИ от изпитите



 Запознаване с оценената изпитна работа на ученика се
осъществява при условия и ред, определени със заповед на
началника на РУО, като при влизане в системата:

а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и
оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка
задача;

б) сканираното изображение не може да бъде снимано, 
записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

РЕЗУЛТАТИ от изпитите



РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване

 Оценката на ученика на всеки от изпитите
се записва в точки, с точност до 0,01, които
се приравняват към оценки, като
максималният брой точки на всеки от
изпитите е 100.

 Оценките от изпитите за НВО по Български
език и литература и по математика се
записват в удостоверението за начален етап
на основно образование.



ПОЛЕЗНО

НАРЕДБА №10/ 01.09.2017г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ – Раздел ІІІ Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА №11/ 01.09.2017г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ – Глава трета  Раздел ІІ Национални външни оценявания

ЗАПОВЕД № РД09-1805/ 31.08.2021г. на МОН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИТЕ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV , VІІ и Х клас. ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2021/2022 г.



ПОЛЕЗНО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
С. КОНСТАНТИНОВО, УЛ. „БОРИС I „ №1

Директор : Ивелина Георгиева -Тел.  0877043229 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ:  ou-kliment.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД  4  КЛАС

https://ou-kliment.com/documents.php?id=178



УСПЕХ 
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ!

ОУ „Свети Климент  Охридски“ – Константиново2022г.


