
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С.КИЧЕВО 

 

Утвърждавам:…………………………………. 

/Марина Семова – директор/ 

 

Учебно-изпитна програма  по технологии и предприемачество 6 клас 

За ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

I. Вид на изпита 

Изпитът е практически с продължителност 3 астрономически часа. 

II. Учебно съдържание 

1.Проектиране и конструиране 

    - изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини 

    -качество на продуктите и ергономия 

 

2.Техника 

    - енергията в бита/енергийни разходи и жилищни инсталации/ 

    - работа с пробивна машина/обработваща техника/ 

 

3.Технологии 

    - неразглобяеми съединения в метални изделия/съединяване на детайли/ 

    - форми и свойства на метални материали/изработване на изделия от метални 

материали/ 

    - конструкция и технология за изработване на мет.изделия 

    -комбиниране на материали в изделията 

     

4.Технология на храната 

 

5.Комуникации и контрол 

    -измерване и отчитане на енергийните разходи у дома/дигитални средства на 

контрол/ 

    -сигнални инсталации в жилището 

 

6. Икономика 

    -трудът на хората/специализация и разделение на труда/ 

   -бизнесът и парите/себестойност и цена на продукцията/ 

   -домашна икономика/бюджет/ 

   -предприемачески бизнес 

 

7.Природата в дома 

   -в градината/отглеждане на плодове и зеленчуци/ 

   -отглеждане на домашни животни 

   -бизнесът на село 

 

Формат на изпита: 

Изпитът е двукомпонентен : писмен – тест с продължителност 1 час и практически 

с продължителност 2 часа. 

Изпитните теми, посочени по-горе са на базата на учебното съдържание и 

компетенциите, които учениците е необходимо да овладяват в края на обучението в 

6 клас.  



Тестът съдържа въпроси на базата на учебното съдържание. Оценяването на 

тестовете става по следните критерии: 

 

Брой точки Цифрова оценка 

Под 30% от максималния  брой точки Слаб 2 

30-40% от максималния брой точки Среден 3 

40-60% от максималния брой точки Добър 4 

60-80% от максималния брой точки Много добър 5 

80-100% от максималния брой точки Отличен 6 

 

Практическите умения се оценяват след изпълнение на задача .  

Теми за практическа задача: 

1. Изработване на изделие чрез комбиниране на материали. Прилага техники за 

ръчна обработка на текстил, кожа, метали, пластмаси. 

2. Съставя технологична схема за  приготвяне на  ястие от различни продукти чрез 

пържене и задушаване., Разбира значението на задушаването на продуктите за 

осъществяване на диетично и здравословно хранене. , Познава начини и режими 

за пестене на време и енергия при топлинната обработка на хранителните 

продукти. 

3. Изготвя и аргументира варианти на семеен бюджет. Познава елементите на 

семейния бюджет.; Разграничава и групира доходите и разходите в семейния 

бюджет; Определя и представя варианти на свой принос за увеличаване на 

доходите в семейството 

4. Разработва идеен проект на малък парник. -Познава условията и начините за 

отглеждане на плодове и зеленчуци. ; Осъществява подготвителни и основни 

аграрни дейности за отглеждане на плодове и зеленчуци. ; Използва основни 

технически средства при аграрни дейности; парник; екологична норма; 

пестициди; минерални торове; Разграничава начини за предпазване на плодовете 

и зеленчуците от болести и неприятели. ; Разбира значението на екологичните 

норми при отглеждането на плодовете и зеленчуците. 

Оценяват се уменията на учениците, усвоени след овладяване на учебното 

съдържание. Оценката е на база на степента на усвоени компетентности и умения. 

Крайната оценка по Технологии и предприемачество е средно аритметична от 

теста и практическия изпит , който е с най-голямата продължителност. 

Препоръчителна литература:  Учебник по технологии и предприемачество.; автор 

Тодорка Николова и колектив; издателство Бит и техника. 


