
Средно училище „Максим Райкович“ – гр. Дряново  

 

 

Специалност “Физическо възпитание и спорт“ 

  

  

Балообразуване:  

  

1. Оценката от практическия изпит по физическо възпитание (два спортни 

модула с максимален бал 50т) + точките от НВО по БЕЛ и Математика. 

 

Оценявани компетенстности 

Обект на оценяването е измерване на степента на постигнатите 

компетентности на учениците, придобити в резултата на обучението в 

задължителната подготовка по учебна програма за VII клас.  

Показателите за оценяване на технико-тактическите умения се 

разработват от учителя по физическо възпитание и спорт.  

Двигателните (кондиционните) способности се оценяват по 

нормативите за оценка на двигателните способности са поместени в 

Указание по физкултура на (спорт) на МОН за учебната 1995/1996 год. – 

Приложение №1.  

Системата за оценяване включва:  

Оценка на технико-тактическите умения с максимален брой 30 точки. 

Тестовете за двигателните способности включват 4 теста за кондиция с 

максимален брой 20 точки. 

Максималният брой точки за всеки отделен тест е 5 точки. 

Оценяването е по точковата система с максимален брой 50 точки. 

Постигнатият брой точки се преобразува съответно към оценки (6,5,4,3,2). 

Преобразуването на общия брой точки е както следва: 

 

Под 11 точки – слаб (2) 

От  11 до 20 точки – среден (3) 

От  21 до 30 точки – добър  (4) 

От  31 до 40 точки – Много добър  (5) 

От  41 до 50 точки – Отличен  (6) 

Не се допуска до изпит ученик, явил се без спортно облекло. 

 

 



 

 

 

Програма за практическия конкурсен изпит по физическо възпитание  

  

Практическият изпит за специалността “Физическо възпитание и спорт“ 

 представлява комплексно упражнение, включващо следните елементи:  

 

• за мъже - лека атлетика (50м. гладко бягане, 600 м. , гладко бягане, 

скок – дължина и хвърляне на плътна топка – (3 кг.) над главата; спортни 

игри (футбол, волейбол, баскетбол); гимнастика;  

  

• за жени - лека атлетика (50м. гладко бягане, 300 м., гладко бягане, 

скок дължина; изправяне от тилен лег до седеж; спортни игри (хандбал, 

волейбол, баскетбол); гимнастика.  

 

 

Оценката се поставя въз основа на показаното техническо изпълнение 

по отделните дисциплини, като за нормативите по лека атлетика се вземат 

от съответните таблици на МОН.   Крайната оценка е средноаритметична от 

оценките, получени за включените три елемента - лека атлетика, спортни 

игри, гимнастика.  

При неизпълнение на елемент от описания изпитен комплекс или при 

неправилна техника на изпълнение оценката на кандидата се намалява по 

преценка на изпитната комисия.  

  

Описание на норматива. Комплексният практически изпит започва с 

дисциплите от леката атлетика; следва комплексно упражнение по спортни 

игри с елементи от дисциплините футбол, волейбол и баскетбол - за мъжете, 

и със същите елементи без футбол, но с хандбал за жените (фиг. 1) и 

завършва с 2 (две) осморки от основната гимнастика.  

  



Фиг.1  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпитни изисквания  

  

IЛЕКА АТЛЕТИКА   

  

Нормативите се изпълняват според изискванията на 

МОН, като при падане при беговите дисциплини се 

дава възможност за втори опит.  

 

  

II СПОРТНИ ИГРИ  

Изпитът започва с футболна топка (01) за мъжете и с хандбална топка  

(02) за жените (фиг. 3).  

  

Кандидат-ученикът води топката (дриблира) между три стойки (А, Б, В) 

и я насочва чрез силен удар от лявата или от дясната страна на стойката с 

крак в хандбалната врата. Следва придвижване по посока на волейболната 

топка (03). Кандидатът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце 

отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно.Без прекъсване 

на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се 

извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-

ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази 

височина, изпълнява четвърто, по-високо, и завършва със забиване с 

отскок.Веднага след това кандидатът взема баскетболната топка (04), 

извършва баскетболно водене около същите стойки в обратен ред (Д, В, Б), 

 



като първата стойка остава от лявата му страна.След приключване на 

воденето изпълнителят завършва с баскетболна крачка и еднократна стрелба 

в коша.  

Контролно време за изпълнение на тази част е: за мъже - 35 секунди, за 

жени - 27 секунди.  

  

 
Фиг. 3  

  

  

III. ГИМНАСТИКА  

Гимнастическите елементи се изпълняват от началото на 

гимнастическата пътека.  

Мъже Първа 

осморка и.п. 

Стоеж  

1-2. Повдигане на ръцете през встрани горе.  

3-4. Разнопосочен напречен кръг с ръцете (лява ръка) с пружиниране в 

коленете.  

5-6. Разнопосочен напречен кръг с ръцете (дясна ръка) с пружиниране в 

коленете.  

7. Снемане на ръце встрани.  

8. С подскок разкрачен стоеж, плясък с ръцете горе и с подскок 

събиране на краката до стоеж, снемане на ръцете през встрани до долу.  

  

Втора осморка  

1. Външен кръг с ръцете.  



2. Напад вляво, лява ръка - встрани, дясна - през встрани до горе.  

3. Напад вдясно, лява ръка - от встрани до горе, дясна - встрани.  

4. Прибиране на десния крак до стоеж с ръце горе.  

5-6. Мах с левия (десния) крак и махова стойка, задържане в стойка.  

7-8.  Кълбо до стоеж с ръце горе.   

  

Жени  

Първа осморка 

и.п. Стоеж  

1. Стъпка с десния крак, лява ръка - напред, дясна - встрани.  

2. Стъпка слевия крак, дясна ръка - през долу до напред, лява - през 

долу до встрани.  

3. Прибиране на десния крак до левия, ръце – дясна ръка – напред, 

лява– назад.  

4.Долен напречен разнопосочен кръг с ръцете, с пружиниране в 

коленете.  

5. Подскок до разкрачен стоеж, лява ръка - напред, дясна – встрани  

6. Подскок до стоеж, дясна ръка - напред, лява - встрани.  

7. Стоеж с ръце напред. 

8. Кълбо до стоеж, ръце до тялото.  

 

Втора осморка  

1-2. Мах с левия (десния) крак и махова стойка, задържане в стойка.  

3. Кълбо до клекнала опора.  

4. Кръгомен подскок до разкрачен стоеж, ръце горе.  

5. Десен еднопосочен кръг с ръцете.  

6. С подскок разкрачен стоеж, плясък с ръцете горе и с подскок 

събиране на краката до стоеж, снемане на ръцете през страни до долу.  

7. Повдигане на ръцете през напред до горе и четвърт обръщане 

вляво до разкрачен стоеж.  

8. Прибиране на ляв крак до десен, снемане на ръцете през встрани 

до долу.  

  

  

Общи указания:  

Кандидат-учениците задължително се явяват на практическия 

конкурсен изпит по игрално облекло.  



  

  
  

  

Противопоказни заболявания за  

следване в специалността Педагогика на обучението по физическо 

възпитание  

  
1. Травми, заболявания и състояния след операции на 

опорнодвигателния апарат (костна и мускулна система, стави и 

лигаменти) които възпрепятстват провеждане на продължителни 

физически натоварвания.  

2. Заболявания на сърдечно-съдовата система  

- вродени и придобити клапни пороци;  

- заболявания на ендокарда, миокарда и перикарда;  

- прояви на сърдечна недостатъчност;  

- хипертонични болести втори и трети стадий;  

- флебит;  

- пароксизмална тахикардия.  

3. Заболявания на дихателната система  

- туберкулоза от всички диспансерни групи;  

- хронични бронхити, бронхектазии, емфизем на белия дроб;  

- бронхиална астма с белодробна недостатъчност;  

- след операция на белия дроб с увредена функция;  

- прекаран воден плеврит с масивни плеврилни сраствания и увредена 

белодробна функция;  

4. Заболявания на отделителната система  

- хронични възпалителни и дегенеративни заболявания (хроничен 

гломорулонефрит, хроничен пиелонефрит, нефрози и др.)  

- бъбречно-каменна болест  

5. Хронични стомашно-чревни и чернодробни заболявания 

или нарушена функция на органите.  

6. Заболявания на кръвта и жлезите с вътрешна секреция   

7. Дефект в говора  

8. Очни заболявания (без възможност за корекция на зрението. 

Практическа слепота с едното око.).  



9. Ушни заболявания  (Практическа загуба на слуха на едното 

ухо. Хронични заболявания на слуховия апарат)  

10. Психически и нервни заболявания (шизофрения, епилепсия, 

тежки реактивни психози и депресивни състояния и др., които са 

несъвместими с продължителни умствени и физически 

натоварвания).  


