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РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОДИНА 

(СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ V, VI, VII И VIII КЛАС) 

 

Олимпиадата по български език и литература се организира и провежда в три 

кръга: общински, областен и национален, като в националния кръг участват само 

ученици от VII клас.  

За общинския кръг в заповедта на директора на училището, с която е назначена 

училищна комисия, се определят редът и условията за провеждане на олимпиадата, 

за проверяването и оценяването на писмените работи на учениците, като се 

съобразяват с регламента на олимпиадата. С този ред и с условията следва да се 

запознаят по подходящ начин учениците в училището. 

За областния кръг в заповедта на началника на регионалното управление на 

образованието (РУО), с която е назначена областна комисия, се определят редът и 

условията за провеждане на олимпиадата, за проверяването и оценяването на 

писмените работи на учениците, като се съобразяват с регламента на олимпиадата. С 

този ред и с условията следва да се запознаят по подходящ начин учениците, 

допуснати до областния кръг. 

 

Графикът на олимпиадата се утвърждава със заповед на министъра на 

образованието и науката. 

 

Формата на проверката на знанията и уменията на учениците по български език и 

литература е писмена. Писмените работи за V, за VI и за VIII клас на общинския и на 

областния кръг не са анонимни, а на областния и на националния кръг за учениците 

от VII клас работите са анонимни.  

 

Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в 

учебната програма по български език и по литература за 

общообразователната/задължителната подготовка за съответния клас. Освен тях се 

оценяват и проявените творчески способности и уменията на учениците за 

оригинално тълкуване на художествен текст.  

 

Формат на олимпиадата: 

 V клас – трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от 

името на неутрален разказвач или от името на герой) 

 VI клас – сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него 

 VII клас – тест с 30 задачи и отговор на литературен въпрос. В теста се 

включват задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и 

задачи с кратък свободен отговор. Отговорът на литературен въпрос е до три 

страници. 

 VIII клас – интерпретативно съчинение или есе по проблем от изучавана 

литературна творба, като се дава възможност на ученика за избор.  

 

На учениците от VІІ и от VIII клас на общинския и на областния кръг се разрешава 

ползването на конкретния литературен текст. 

На националния кръг конкретният литературен текст се предоставя на учениците от 

VІІ клас от националната комисия. 
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Времетраене на олимпиадата:  

 V клас – 2 (два) астрономически часа (това времетраене включва и 15 минути 

за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик) 

 VІ клас – 2 (два) астрономически часа  

 VІІ клас – 3 (три) астрономически часа  

 VIII клас – 4 (четири) астрономически часа. 

 

За учениците от V и от VІ клас на общинския и на областния кръг текстът за 

преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във 

времето за работа на учениците.  

 

Определяне на задачите. За общинския кръг задачите се определят от експертите по 

български език и литература в РУО. За областния и за националния кръг задачите се 

определят от националната комисия. 

 

Оценяване. Проверяването и оценяването на писмените работи за общинския кръг 

се организират от директора на съответното училище, а за областния кръг – от 

началника на РУО.  

Всяка писмена работа от националния кръг в VІІ клас се проверява и оценява от 

тримата членове на националната комисия, които работят независимо един от друг 

по критерии, определени от националната комисия, и попълват протокол с точките за 

съответната писмена работа. Окончателният резултат е средноаритметичният брой 

точки на тримата оценители.   

Всеки верен отговор се оценява с 1 (една), с 2 (две) или с повече точки според ключа 

на теста. Максималният брой точки е 100 (сто), като тестовата част се оценява с 

максимум 60 (шестдесет) точки, а отговорът на литературен въпрос – с максимум 40 

(четиридесет) точки.  

 

Класиране. До областния кръг се допускат ученици от V, от VІ и от VIII клас, които 

са получили оценка Отличен 5,50; Отличен 5,75 и Отличен 6.   

На общинския и на областния кръг учениците от VІІ клас се класират по възходящ 

ред според броя точки. До областния кръг се допускат ученици от VІІ клас, получили 

от 90 (деветдесет) до 100 (сто) точки. За националния кръг се класират по низходящ 

ред първите 40 (четиридесет) седмокласници от допуснатите от областния кръг, 

получили от 90 (деветдесет) до 100 (сто) точки. Когато седмокласниците, допуснати 

от областния кръг, са повече от 40 (четиридесет), националната комисия арбитрира 

неразсекретените писмени работи, като всяка писмена работа се проверява и оценява 

от тримата членове на националната комисия, които работят независимо един от друг 

и попълват протокол с точките за съответната писмена работа. Окончателният 

резултат е средноаритметичният брой точки на тримата оценители и не подлежи на 

обжалване. 

На националния кръг се определят ученици на първо, второ и трето място, като се 

отчита по-високият брой точки. Тези ученици получават от МОН удостоверение за  

максимален резултат от 100 точки, с който имат право да участват в класирането за 

приемане на ученици в VIII клас според чл. 57, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование вместо резултата от 

националното външно оценяване по български език и литература. 

 

     


