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Учебно-изпитна програма  по изобразително изкуство за 6. клас 

За ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

 

 

I. Вид на изпита:   

 Писмен изпит   

 Практически изпит  

 

II. Учебно съдържание 

 

 

 Изкуството и архитектурата на Европейското Средновековие и Ренесанса 

 Изкуството и архитектурата на Българското Средновековие и Възраждането  

 Видове декоративно-приложни изкуства 

 Формите в изкуството – обем, пространство, светлина и сянка 

  Човешка глава – форми и пропорции 

  Изразни средства в декоративно- приложните изкуства 

 Композицията в декоративно-приложните изкуства 

 Визуални знаци и символи и дигитални технологии 

 Дигитална фотография 

 Визуални проекти чрез интегриране на образ и текст 

 

  

III. Оценявани знания и умения  

 

 Изобразителна грамотност :  композиция, цветово изграждане , изграждане на 

формата,  техники на работа и материали; 

 Изразителност- естетическото отношение на детето към изобразяваната 

действителност, с държание - чувство за ритъм, за равновесие, умение за да се 

подчертае композиционния център, да се предаде характерно движение или 

поза, използване на цветове като изразно средство   ;           

 Усвоеното учебно съдържание по теория и практика на изобразителното 

           изкуство;  видовете и жанровете изящни изкуства, както и природните  

           форми; 

 Изгражда обем на обли и ръбести тела чрез светлосянка; 

 Развил е усет за хармонично съчетаване на цветовете и показва  знания за 

използването на цветовете като изразно средство;  

 Познава спецификата на художественото въздействие на архитектурата и 

             оформянето на околната среда. 

  

 

 



IV. Формат на изпита 

 

 

    Равнището на  компетентностите на учениците от 6. клас  в самостоятелна форма на 

обучение се проверява по два начина:  

 

 Тест от 17 задачи, който включва задачи от затворен тип, даващ възможност за 

избор между четири възможни отговора, както и задачи със свободен отговор. 

 Изобразителна задача, целяща да покаже на практика усвоените знания и умения 

на ученика.  

.  

Общият максимален брой точки от писмения изпит е  17 точки. 

 

 

Брой точки Цифрова оценка 

17 -16 Отличен 

15 – 14 Много добър 

13 – 11 Добър 

10 – 8 Среден 

7 - 0 Слаб 

 

 

   Крайната оценка е комплексна и тя отчита резултата от решения тест и показаните 

умения след изпълнение на практическата задача. 

 

 

IV. Времетраене на изпита 

 

 Писмен - 2 астрономически часа 

 Практически – 3 астрономически часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавател: ………………………… 

                         / В. Жекова/ 

 


