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Учениците, подали декларация за участие, са от следните състезателни групи:

● втора състезателна група - ученици, които са в VI клас

● трета състезателна група - ученици, които са в VII клас

● четръвта състезателна група - ученици, които са в Х клас

Фòрмата на проверката на знанията и уменията на учениците по български език и литература е

писмена. Учебното съдържание, включено в олимпиадата е от общообразователната

подготовка, като форматът е следния:

● VI клас – сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст (в обем до 3

страници)

● VII клас – 1. част: тест с 30 (тридесет) задачи по български език и литература ; 2. част:

дава се възможност учениците да избират един от следните два варианта на задача:

отговор на литературен въпрос или отговор на нравствен въпрос. (В теста се включват

задачи с четири възможни отговора, от които само един е верният, както и задачи със

свободен отговор. Системата от задачи по български език се определя от

задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас,

като се оценяват знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас

включително, а по литература – от задължителното учебно съдържание, свързано с

творби от българската литература и включено в учебните програми за V, за VI и за VII

клас. Отговорът на литературен въпрос или отговорът на нравствен въпрос е в обем до

три страници.)

● X клас – тест с 30 (тридесет) задачи, в който се включват задачи с четири възможни

отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор. Чрез теста

се оценява функционалната грамотност по четене на учениците – уменията за намиране

и извличане на информация от (откъс от) текст, за тълкуване на (откъс от) текст и за

оценяване на (откъс от) текст. Системата от задачи се базира на (откъси от) три текста –

научен, медиен и неизучаван художествен. Чрез задача за редактиране в теста се

оценява и езиковата грамотност на учениците.

На общинския кръг за учениците от V клас и от VІ клас текстът за преразказ се прочита един

път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците.

Продължителност:

● VІ клас – 2 (два) астрономически часа (в това времетраене се включват и 20 (двадесет)

минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик)

● VІІ клас – 3 (три) астрономически часа

● X клас – 3 (три) астрономически часа



Оценяването е с точки.

● Максималният брой точки за VI клас е 30 (тридесет).

● Максималният брой точки за VІІ клас е 100 (сто), като тестовата част се оценява с

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

(четиридесет) точки.

● Максималният брой точки за X клас е 70 (седемдесет).

Класиране:

● Ученици от VІ клас се допускат до областния кръг, когато писмените им работи са

получили от 28 (двадесет и осем) до 30 (тридесет) точки.

● Ученици от VІІ клас се допускат до областния кръг, когато писмените им работи са

получили от 91 (деветдесет и една) до 100 (сто) точки.

● Ученици от VIII – X клас се допускат до областния кръг, когато писмените им работи са

получили от 61 (шестдесет и една) до 70 (седемдесет) точки.

Инструктаж за ученика ще бъде предоставен на всеки от участниците, по административен

път.


