
            Уважаеми родители, уважаеми ученици, 

 

Националното външно оценяване на учениците в IV 

клас се осъществява съгласно Заповед № РД 09-

4131/29.08.2017 година за определяне на дати за 

провеждане на национално външно оценяване в IV 

клас. 

10 май 2018 г. - НВО по Български език и литература 

– 10.00 часа                                                                              

 

14 май 2018 г. – НВО по Математика - 10.00 часа                                                  

 

16 май 2018 г.– НВО по Човекът и обществото – 

10.00 часа                                                                    

 

17 май 2018 г.– НВО по Човекът и природата – 10.00 

часа  

        

Националното външно оценяване на учениците от ІV клас се 

осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на 

очакваните резултати от обучението, определени с държавните 

образователни изисквания за учебното съдържание по български език и 

литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото за 

началния етап на основното образование. Материалите за изпитванията се 

получават по електронен път до 30 мин. преди началото на всяко 

изпитване и се разсекретяват от Директора на училището. Изпитването  за 

всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от 

всички паралелки от ІV клас в училището и започва в 10.00 часа на 

определения ден. Изпитването е писмено и се провежда чрез решаване на 

тест за един учебен час (40 мин.). 

          Тестовете по математика, човекът и природата и човекът и 

обществото съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, 

от които само един е верен, и три задачи от отворен тип. По български език 

и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 

задачи към него. 

        Необходимо е в деня на изпита учениците да носят чертожни 

инструменти (линия, триъгълник, транспортир, пергел), резервни 

химикали и моливи. 



На всеки ученик се осигурява индивидуално работно място в залата, 

в която е разпределен. 

        Квестори, предварително определени със Заповед на Директора на 

училището, следят за нормалното протичане на изпитванията. Преди 

началото на всяко изпитване квесторите провеждат инструктаж и 

определят местата на учениците. По време на изпитванията не се допуска 

присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа. 

        Проверката и оценката на писмените работи на учениците от ІV клас 

се извършва от училищна комисия за външно оценяване, предварително 

определена със заповед на Директора, и е в съответствие с критериите и 

изискванията, определени от МОН. В училищната комисия за външно 

оценяване  не се допуска участие на учителите, които преподават на 

учениците от класа. По график, определен от Директора на училището,  

на 18 май 2018 г. от 13.30 ч. до 14.30 ч. /по Български език и литература и 

Математика/ и на 22 май 2018 г. от 13.30 до 14.30 ч. /по Човекът и 

обществото и Човекът и природата/ училищната комисия дава информация 

на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. 

 

 

Уважаеми родители, 

На адрес http://www.mon.bg/bg/100148  може да намерите тестове и 

верни отговори от национално външно оценяване на учениците от IV клас 

през предходни години. 

 Препоръчваме Ви и сайтовете: 

http://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_4kl.html 

https://sites.google.com/site/elektronnitestove/ 

 

ИСКРЕНО ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ 

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО 

ОЦЕНЯВАНЕ! 

 

http://www.mon.bg/bg/100148
http://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/test_4kl.html
https://sites.google.com/site/elektronnitestove/

