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I Участие на учениците от Основно училище „Екзарх Антим I“ – Пловдив в НВО по
Български език и литература и НВО  по Математика - 2022 година

През учебната 2021/2022 година в VII клас на Основно училище „Екзарх Антим I“ –
град Пловдив се обучаваха 75 ученици. Всички се явиха както на НВО по БЕЛ, така и на
НВО по математика, т.е.100 % от всички седмокласници.

Таблица 1 – Брой явили се ученици – обобщена справка (2022)

Български език и литература –
14 юни 2022

Математика –  16 юни 2022

явили
се

неявили
се

% неявили
се

явили се неявили
се

% неявили
се

Общ брой 75 0 100 75 0 100

От тях - брой със
СОП

0 0 0 0 0 0



Таблица 2 – Брой явили се ученици – справка по паралелки (2022)

Паралелка БЕЛ МАТЕМАТИКА
Общ
брой

Явили
се

Неявили
се

Общ брой Явили се Неявили
се

VII а клас 25 25 0 25 25 0
VII б клас 26 26 0 26 26 0
VII в клас 24 24 0 24 24 0

Общ брой ученици 75 75 0 75 75 0

3.1. - Брой явили се ученици на НВО по БЕЛ – справка по пол (2022)

Паралелка НВО по БЕЛ
Общ брой
ученици

Общ брой
момичета

Общ
брой

момчета

Брой
явили

се
ученици

Брой
неявили

се
ученици

Брой
явили се
момичета

Брой
явили

се
момчета

VII а клас 25 14 11 25 0 14 11
VII б клас 26 14 12 26 0 14 12
VII в клас 24 14 10 24 0 14 10
Общо
четвърток
ласници:

75 42 33 75 0 42 33

Таблица 3.2. - Брой явили се ученици на НВО по математика – справка по пол (2022)

Паралелка НВО по БЕЛ
Общ брой
ученици

Общ брой
момичета

Общ
брой

момчета

Брой
явили се
ученици

Брой
неявили

се
ученици

Брой
явили се
момичета

Брой
явили се
момчета

VII а клас 25 14 11 25 0 14 11
VII б клас 26 14 12 26 0 14 12
VII в клас 24 14 10 24 0 14 10
Общо
четвърток
ласници:

75 42 33 75 0 42 33



II Резултати на учениците от Основно училище „Екзарх Антим I“ – Пловдив на НВО
по Български език и литература и НВО по Математика - 2022 година

Резултатите на училището на НВО по български език и литература и на НВО по
математика са по-високи от тези на регионално ниво и тези на национално ниво. По
български език и литература учениците от ОУ „Екзарх Антим I“ имат с 28,52% по-висок
резултат от общия резултат на регионално ниво и с 27,82% по-висок резултат от общия
резултат на национално ниво. По математика седмокласниците от училището са
постигнали 42% по-висок резултат от общия резултат на регионално ниво и 40,8%
по-висок резултат от общия резултат на национално ниво.

Резултатите от НВО по български език и литература са по-високи от тези на НВО по
математика. Тази тенденция се наблюдава както на училищно, така и на регионално, и на
национално ниво.
Таблица 4 – Средни резултати на учениците на НВО 2022 година

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас – 2022 година
Среден процент от максималния брой точки

Български език и литература Математика
Ниво

училище
Регионално

ниво
Национално

ниво
Ниво

училище
Регионално

ниво
Национално

ниво
68,55 % 53,34 % 53,63% 49,73% 35,02% 35,32%

Таблица 5 – Получен общ брой точки на ниво училище на НВО - 2022 година

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас – 2022 година
Получен общ брой точки

Български език и литература Математика
5141,5 3729,75

Таблица 6 – Сравнителни резултати на ниво училище спрямо предходна учебна година

Предмет –
изпит

Среден процент
от максималния

брой точки -
2022

Среден процент
от максималния

брой точки -
2021

Разлика между
2022 и 2021

година

БЕЛ 68,55 69,105 -0,555
Математика 49,73 56,01 -6,28

2.1. Резултати от НВО по Български език и литература

Средните резултати от НВО по БЕЛ на ниво училище са по-високи от тези на
регионално и на национално ниво. В ОУ „Екзарх Антим I“ няма ученици, които да са
постигнали максималния брой от 100 точки. Средният процент от максималния брой точки



при момичетата е по-висок от този при момчетата, което е наблюдавана тенденция не само
на училищно, но и на регионално, и на национално ниво.

Таблица 7 - Средни резултати на учениците от НВО по БЕЛ  7. клас, 2022 г.
(Данни от РУО – Пловдив)

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас по БЕЛ
Среден процент от максималния брой точки по български език и литература
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво

Общо Момчет
а

Момич
ета

Общо Момчет
а

Момич
ета

Общо Момчет
а

Момич
ета

68,55 % 62,63 % 74,03 % 53,34% 47,96% 59,32% 53,63% 48,48% 59,11%

Диаграма 1 - Средни резултати на учениците от НВО по БЕЛ 7. клас на училищно ниво,
регионално ниво, национално ниво 2022 г.

Най-висок резултат са постигнали учениците от VII а клас, като техният среден
процент от максималния брой точки по български език и литература е73,74, за VII б клас е
68,98. Най-нисък е резултатът на VII в клас – 62,69.



2.2. Резултати от НВО по Математика

Средните резултати от НВО по Математика на ниво училище са по-високи от тези на
регионално и на национално ниво. Средният процент от максималния брой точки при
момичетата е по-висок от този при момчетата, както на регионално, така и на национално
ниво.

Таблица 8 - Средни резултати на учениците от НВО по МАТЕМАТИКА,  7. клас, 2022 г.
(Данни от РУО – Пловдив)

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас по МАТЕМАТИКА
Среден процент от максималния брой точки по математика

Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Момчет

а
Момич

ета
Общо Момчет

а
Момич

ета
Общо Момчет

а
Момич

ета
49,73 45,31 53,81 35,02 32,95 37,32 35,32 34,42 36,28

Диаграма 2 - Средни резултати на учениците от НВО по МАТЕМАТИКА 7. клас на
училищно ниво, регионално ниво, национално ниво 2022 г.

Най-висок резултат са постигнали учениците от VII а клас, като техният среден
процент от максималния брой точки по математика е 54,75, за VII б клас той е 51,95. Най-
нисък е за VII в клас – 42,09.



III Мерки за повишаване на резултатите на учениците

1. По български език и литература да се работи с различни видове текстове, като се
наблегне на развиването на четирите когнитивни процеса: търсене и извличане на
определена информация, извеждане на преки заключения, интерпретиране и
обобщаване на идеи и информация, анализиране и оценяване на съдържанието,
езика и структурата на текста.

2. Системно да се изисква от учениците да правят изводи и обобщения, като посочват
причинно-следствени връзки и използват терминологията на съответния предмет и
област.

3. Да се развиват уменията на учениците за формулиране на теза и обосновани
аргументи, които да я доказват.

4. Да се изисква подробно и подредено описване на решенията на задачите по
математика.

5. Да се прилагат иновативни методи в процесите преподаване и учене, водещи до
развитие на логическото мислене и повишаващи мотивацията за учебен труд.

6. Учебната работа да бъде насочена към развитие на познавателни умения за
прилагане на усвоените знания в нестандартни учебни и в житейски ситуации.

7. Регулярно провеждане на индивидуални и групови консултации по предмети с цел
преодоляване на констатирани дефицити.


