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УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД 

ЗАВЪРШЕН VII КЛАС 
 

 

I.  Вид и времетраене на изпита 
 

   Изпитът за проверка на способностите е практически и се състои от два модула с 

обща продължителност до 3 астрономически часа. 
 

  Модул 1 е с продължителност до 2 астрономически часа. 
 

  Модул 2 е с продължителност до 1 астрономически час. 
 
   Между отделните модули и тестове е необходимо да се предвиди време за 

функционално възстановяване на ученика след физическо натоварване. Времето за 

възстановяване между отделните модули и тестове е не по-малко от 10 мин. и не-повече 

от 20 мин. Времето за възстановяване се включва в продължителността на изпита. 

 

 
    II. Формат на изпита 
 

• Първият модул съдържа тестове за проверка на технико-тактическите умения по 

спортни игри с максимален брой точки – 25 за момчета и 25 за момичета.  
• Вторият модул съдържа тестове за проверка на двигателните способности-

максимален брой точки - 25. 

 
 
 III. Съдържание на изпита 
 

Тестовете за проверка на технико-тактическите умения включват, следните 

теми: 
 
 

• Баскетбол за момичета и момчета- Стрелба под коша отдясно или отляво, 

изпълнение на наказателен удар, подаване и ловене в движение с две ръце от 

гърди и с отразяване в пода. 

• Волейбол за момичета и момчета- Начален удар, подаване с две ръце отгоре и 

отдолу по двойки. 



Тестове за проверка на двигателните способности включват; 

 

• Бягане – 30 м за момичета и момчета.  
• Бягане – 200 м за момичета  и момчета.  
• Скок на дължина от място с два крака за момичета и момчета.  
• Хвърляне на плътна топка 3 кг с две ръце над глава за момичета и момчета. 

• Тест за ловкост ( Т – тест ) за момичета и момчета 

•  

 

ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
 
 

ПЪРВИ МОДУЛ: ПРОВЕРКА НА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПО ВИД 

СПОРТ 
 
Баскетбол : 
1.Стрелба под коша отдясно или отляво  

-4  попадения от 8 опита   - 5 точки -          отличен  6  
-3  попадения от 8 опита   - 4 точки - много добър   5  
-2  попадения от 8 опита   - 3 точки -             добър  4  
-1  попадения от 8 опита   - 2 точки -            среден  3  
-0  попадение от 8 опита   - 0 точка –               слаб  2 

 

2.Изпълнение на наказателен удар 

 

-4  попадения от 8 отита - 5 точки  -        отличен 6 

-3 попадения от 8 опита - 4 точки  - много добър 5  
-2 попадения от 8 опита - 3 точки  -            добър 4  
-1 попадения от 8 опита - 2 точки  -           среден 3  
-0 попадение от 8 опита - 0 точка  –               слаб 2 
 
 
 
3.Подаване и ловене ( по двойки ) на скорост като се следи да не нарушават 

правилото за крачки.С отразяване в земята с две ръце от гърди. 

 

-5 от 8 опита - 5 точки -        отличен 6  
-4 от 8 опита- 4 точки -  много добър 5  
-3 от 8 опита- 3 точки -             добър 4  
-2 от 8 опита- 2 точки -            среден 3  
-1 от 8 опита- 1 точка -                слаб 2 

 

 



Волейбол: 

4.Начален удар- успешни опити прехвърлили мрежата и попаднали в полето 
 
-4 от 8 опита - 5 точки -         отличен 6  
-3 от 8 опита- 4 точки  - много добър  5 

-2 от 8 опита- 3 точки  -             добър 4 

-1 от 8 опита- 2 точки  -            среден 3  
-0 от 8 опита- 0 точка -                 слаб 2  
5.Подаване с две ръце отгоре и отдолу срещу стена или по двойки на разстояние 5 

метра- успешни последователни подавания. Ученикът има право на 3 опита 
 
-5 последователни подавания  - 5 точки -         отличен 6  
-4 последователни подавания  - 4 точки - много добър 5  
-3 последователни подавания  - 3 точки -            добър 4  
-2 последователни подавания  - 2 точки -           среден 3  
-1 последователни подавания  - 1 точка -                слаб 2 

 

ВТОРИ МОДУЛ: ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ДВИГАТЕЛНИ 

СПОСОБНОСТИ 

 

                                                                     МОМЧЕТА 

Тест 

точки Бягане 30 м (сек) 

      Скок на  

дължина от      

място (см) 

    Хвърляне на 

плътна топка З кг.                   

(см) 

Бягане 200м 

(сек) 

Т-тест (сек) 

 

0 над-7.00 под-115 под-260 над -  60.40 над   -21.80 

1 6.50-7.10 116-135 260-350 55.40-60.39 20.30-21.80 

2 5.90-6.40 136-160 351-450 46.40-55,39 18.20-20.20 

3 5.50-5.80 161-185 451-550 42.40-46.39 16.20-18.10 

4 4.70-5.40 186-205 551-650 36.40-42.39 14.10-16.10 

5 нод-4.60 над 205 над 650 под -  36.39 под – 14.00 
 
 

МОМИЧЕТА 

Тест 

точки 

Бягане 30 м 

(сек) 

Скок на  

дължина от 

място (см) 

Хвърляне на 

плътна топка З кг 

(см) 

Бягане 200м 

(сек)  

 

Т-тест (сек) 

0 над 7.90 под 95 под-200 над - 67.49 над - 24,00 

1 7.30-7.80 95-115 201-280 61.49-67.48 22.20-24.00 

2 6.60-7.20 116-135 281-380 50.49-61.48 19,90-22,10 

3 5.90-6.50 136-160 381-480 45.49-50.48 17,60-19.80 

4 5.20-5.10 161-180 481-580 38.49-45.48 15,30-17,50 

5 под- 5.10 над 180 над 580 под – 38.48 под-  15,30 
 



 
1. БЯГАНЕ НА 30 м.  

Стартиране: от висок старт.  

Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“.  

Сигнал за старт: Учителят е на финалната линия с високо вдигната ръка. 

Едновременно с подаването на командата „Старт“, той сваля ръката надолу и подава 

сигнал за старт със свирка или с думите „старт“ или „хоп“. 

Измерване: с точност до 0.01 сек. 

  

 

2. СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО С ДВА КРАКА 

Място за провеждане: на равна твърда повърхност. По посоката на скока е 

разпъната ролетка. 

Изходно положение: стоеж, краката на ширина на раменете, пръстите на краката 

докосват начертана линия, ръцете повдигнати горе-напред, изправени в лактите. 

Действия: ученикът замахва еднократно едновременно с двете ръцете надолу-назад 

и изпълнява скок. Измерва се разстоянието от линията на отскачане до мястото на 

докосване на петите на краката върху опората. 

Измерване: с точност до 1 см. 

 

 

3. ХВЪРЛЯНЕ НА ПЛЪТНА ТОПКА (с тегло 3 кг.) 

Място за провеждане: на равна твърда повърхност. По посоката на хвърляне е 

разпъната ролетка. 

Изходно положение: стоеж, краката на ширина на раменете, пръстите на краката 

докосват начертана линия, ръцете обхващат топката отстрани-отзад с разтворени пръсти, 

топката се намира високо над и малко пред главата. 

Действия: ученикът отвежда еднократно трупа и ръцете силно назад и изхвърля 

топката напред и нагоре без да престъпва линията на хвърляне. Измерва се разстоянието от 

линията на хвърляне до мястото на докосване на топката на върху опората 

Измерване: с точност до 10 см  

 

 

4. БЯГАНЕ НА 200 м (совалково бягане) 

Място за провеждане: В коридори с дължина 50 м. Броят на едновременно 

бягащите се определя от броя на наличните коридори и от възможностите за измерване.  

Стартиране: от висок старт.  

Подавани от стартера команди: „По местата“ и „Старт“.  

Сигнал за старт: със свирка или с изговаряне на думите „старт“ или „хоп“. 

Действия: Учениците бягат през цялото време в собствен коридор. В края на всяко 

50 м. те докосват със стъпалото на единия крак линията, маркираща края на 50 метровото 

разстояние, обръщат се на 180 градуса и продължават бягането в същия коридор. 

Финиширането е на мястото на старта след като са пробягани четири 50 метрови отсечки. 

 Измерване: с точност до 0.01 сек. 

 

 

5. ТЕСТ ЗА ЛОВКОСТ ( Т-ТЕСТ) 



Описание: Четири малки гумени обръча (с диаметър 15 – 20 см) са разположени по 

във формата на буквата „Т“ (фигура 1). Във всеки обръч има по една тенис топка. 

Действия: Ученикът застава пред обръча на мястото за старт-финал в изходно 

положение изправен, краката на ширина на раменете. При сигнал „Старт“ се навежда, 

взима топката от обръча и се придвижва към останалите обръчи по посоката указана на 

фиг. 1 с цифри от 1 до 6. От всеки следващ обръч ученикът взима намиращата се в него 

топка и поставя тази, която носи. Измерването приключва в момента, в който топката 

докосне полето на обръча на Стар-финала. 

Измерване: с точност до 0.01 сек. 

 
 

Изисквания:  

- Ученикът се придвижва само по указаната на фиг. 1 посока; 

- Няма ограничения в начина на придвижване; 

- Няма ограничения при носенето на топката, като ученикът може да я прехвърля 

от едната в другата ръка по време на бягането; 

- Топката се поставя в обръча. Не се разрешава хвърляне или пускане от въздуха; 

- Топката не трябва да излиза извън обръча при поставянето и в него; 

- При излизане на топката извън обръча, ученикът е длъжен да се върне и отново 

да постави топката в него; 

 

 

IV. Системата за оценяване включва: 
 

• Оценка на технико-тактическите умения с максимален брой точки 25 . 

• Тестовете за двигателните способности с максимален брой 25 точки.  
•  Максималният брой точки за всеки отделен тест е 5 точки. Оценяването е по 

точкова система с максимален брой 50 точки . 

• Постигнатият брой точки се преобразува съответно към оценки (6, 5, 4, 3, 2).  
 
Преобразуването на общия брои точки е както следва: 



 
 
 

Ученици 

Точки  Оценка  

Под 11  Слаб                  2 

От 12 до 20 Среден              3 

От 21 до 30 Добър               4 

От 31 до 40 Много добър    5 

От 41 до 50 Отличен            6 

 

 

Не се допуска до изпита: 

1. Ученик, явил се без спортно облекло и маратонки / спортни обувки /. 

            2. Без застраховка. 

            3. Без бележка от личният лекар . 

 

 

 

Изготвили:  1. Катя Бахчеванска 

 

    2. Рени Делчева 

 

 

 

 

 

 

 


