НВО IV КЛАС
УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Дати за провеждане на изпитите от
националните външни оценявания
O Български език и литература (БЕЛ) 4

клас, дата:
– 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
O Математика 4 клас, дата:

– 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Тестът за НВО-БЕЛ в края на IV клас включва
3 части, всяка от които съдържа различен брой
задачи, обвързани с конкретен текст:

1) Диктовка и езикови задачи с
избираем отговор
2) Текст за четене с разбиране и
тестови задачи към него – с
избираем и със свободен отговор
3) Речева задача с творчески
характер, изискваща свободен
отговор

Тестът за НВО-БЕЛ в края на IV клас включва
3 части, всяка от които съдържа различен брой
задачи, обвързани с конкретен текст:
Първата част на теста включва диктовка и езикови
задачи.
Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно
време за изпълнение 10 минути. Чрез диктовката
се проверяват умения за прилагане на изучени
правописни, но не и пунктуационни правила.
Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с
избираем отговор и са насочени към базови
компетентности, свързани с приложния характер на
езика. Избираемите отговори са три, като само
един е верен. Прогнозното време за изпълнение на
задачите е 10 минути.

Тестът за НВО-БЕЛ в края на IV клас включва
3 части, всяка от които съдържа различен брой
задачи, обвързани с конкретен текст:

Втората част на теста се състои от текст и
задачи за четене с разбиране към него – 3
задачи с избираем отговор и 6 задачи със
свободен отговор.
Прогнозното време за изпълнение на теста
е 25 минути и включва времето за решаване
на задачите и съставянето на свободните
отговори, както и времето за четене на
текста

Тестът за НВО-БЕЛ в края на IV клас включва
3 части, всяка от които съдържа различен брой
задачи, обвързани с конкретен текст:
Третата част на теста (субтест 3) включва задача
с творчески характер, която може да е свързана
със:
– създаване на кратък текст със свободен отговор
на въпрос;
– редактиране на текст;
– създаване на кратък текст по картинка / картинки;
– създаване на текст по картинка и словесна опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5
изречения и с прогнозно време за изпълнение
15 минути.

Примерен тест по БЕЛ

https://www.mon.bg/bg/100148

Специфика на теста по
математика за НВО в ІV клас
Тестът съдържа 25 задачи, от които:
O 18 задачи с избираем отговор;
O 5 задачи с кратък свободен отговор
(число);
O 1 задача с разширен свободен отговор;
O 1 задача с 3 броя разширени свободни
отговори

Примерен тест по МАТ

https://www.mon.bg/bg/100148

Оценяването се осъществява по
стандартизирани критерии, като всяка задача
се оценява с брой точки, който съответства на
спецификата, трудността и логиката на
решението на задачата. Резултатът от теста се
образува като сбор от получения брой точки
за всички задачи. Оценките от националното
външно оценяване в края на IV се изразяват в
брой точки, без да се приравняват към
оценки, и се вписват в удостоверението за
завършен начален етап на основно
образование.

Вид и времетраене на изпита - Националното
външно оценяване на учениците от IV клас се
осъществява чрез писмено изпитване.

Времетраенето е 60 минути, а
за учениците със специални
образователни потребности e
до 30 минути над
определеното време.

Ученик, НЕЯВИЛ СЕ на НВО
получава нула точки по
съответния предмет.
Освобождаване от НВО
става само с медицински
документ

СРОЧНИ и ГОДИШНИ
ОЦЕНКИ

На учениците от IV клас
се формират с точност
до цяло число.

Скъпи родители,
O
O
O
O
O
O
O

O

O

Скоро започват изпитите на вашите деца. Знам, че се притеснявате и всички
вие искате те да успеят.
Не забравяйте обаче, че сред учениците, които ще се явят на изпитите, има и
художник, който не разбира от математика.
Има предприемач, който няма понятие от история или английска литература.
Има музикант, за когото оценките по химия не са от значение.
Има атлет, чиито оценки по физическо ще са по-важни от тези по физика.
Ако детето ви получи отлични оценки – страхотно! Но ако това не се случи – не
наранявайте достойнството и самочувствието му.
Кажете на децата си, че всичко е наред, че това е просто един изпит. Един ден
ще ги очакват много по-важни задачи. Кажете им, че независимо какъв е
резултатът им, вие ги обичате и няма да ги съдите.
Моля ви, направете го. Ако го направите, ще видите как детето ви покорява
света. Една лоша оценка няма да разруши мечтите им, няма да отнеме
талантите им.
И също така, моля ви, не си мислете, че единствените щастливи хора на света
са лекарите и инженерите.

Искрено ваш,
Директорът

