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Класация по места

• Основно училище "Елин Пелин" - 17 място

• Основно училище "Найден Геров"  - 22 място

• Средно училище "Петко Росен"  - 35 място

• Средно училище "Константин Петканов"  - 40 място



НВО
БЕЛ

Близо 70% от седмокласниците разбират това, което 
четат. Почти 60% от тях разчитат също внушенията на 
цитат от изучавана литературна творба. Около 
половината обаче се затрудняват да извличат 
информация от схематично представени данни – в 
таблица или диаграма, а не в свързан текст.

Средният успех по български език и литература е 
съизмерим с този през миналата година – 53,63 точки 
от максимум 100 през 2022 г. спрямо 53,83 през 2021 г.

Очаквано, седмокласниците се справят по-добре със 
задачите с избираем отговор. Над 80% от учениците 
нямат проблем с откриването на синоним на дадена 
дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 
70% от тях обаче не успяват да определят дадено 
изречение по състав.



НВО БЕЛ 7 клас

• При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена и 

преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти ученик е 

получил максималния и около максималния брой точки на задачата, свързвана с 

поправяне на грешки в текст.

• Около две трети от учениците се ориентират в изучавани творби по отношение на жанр, 

мотив, герои, образи. Малко над 40% не успяват да свържат герой от изучена творба със 

съответната му характеристика.

• Преразказът на разказа „Талисманът“ като цяло не е затруднил седмокласниците. Те 

показват умения за изграждат текст, макар че невинаги предават съдържанието 

подробно. Все още има ученици, които се затрудняват при прилагането на правилата на 

книжовния език. Наблюдават се проблеми и с графичното оформяне на текста.


