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Обръщение към учителите

Книга на учителя е информационно-методическо посо-
бие към учебния комплект по избразително изкуство 
в девети клас. Тя предлага информационно-методически 
ресурси за учителите (методически разработки на всич-
ки уроци от учебника, годишно тематично разпределение, 
електронни адреси на сайтове и галерии за изкуство), 
които да подпомогнат организирането и провеждане-
то на обучение по изобразително изкуство в девети 
клас, съобразено с държавния образователен стандарт и 
учебната програма.

Основен методически акцент в книгата на учителя са 
аспекти на обучението по изобразително за придобиване 
на ключови компетентности като комплекс от знания, 
умения и мотивация на учениците за изграждане на ху-
дожествена и естетическа култура, на способности за 
културно изразяване, инициативност и творчество.

Книгата за учителя съдържа подробни методически ука-
зания за провеждане на обучение по всички видове уроци в 
печатнтото издание на учебника за: нови знания, упраж-
нения и практически дейности, преговор и обобщение, 
контрол и оценка (на входно и изходно ниво). Предоста-
вени са разнообразни образователни модели и технологии 
за постигане на очакваните резултати по всяка тема 
на учебното съдържание, за усвояване на нови понятия и 
умения за изобразителна дейност.

В методическите указания са включени: образователни 
проблеми, които се разглеждат във всяка тема от учеб-
ната програма и в художествената практика към нея; 
основни акценти при разработване на урока; нови поня-
тия, междупредметни и вътрешнопредметни връзки, ком-
петентности и дейности с междупредметен характер. 
За всяка урочна единица се предлага педагогическа тех-
нология за провеждане на обучението с включени методи 
и форми на оценяване.

Книгата на учителя следва да се разглежда като мето-
дическо средство за подпомагане на образователния про-
цес чрез актуални методически идеи и подходи, съобразе-
ни с образователната среда, традициите в българското 
образование и добри практики в обучението.

От авторите
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1 . ОСОБЕНОСТИ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
В ДЕВЕТИ КЛАС

С обучението по изобразително изкуство в де-
вети клас се завършва общообразователната под
готовка на учениците по учебния предмет изоб-
разително изкуство в първия гимназиален етап 
на средното образование. Обучението по изобра
зително изкуство в девети клас има важна роля 
за обобщаване и систематизиране на знанията, 
уменията и способностите, които ученикът е при
добил както в прогимназиалния етап на основна
та образователна степен, така също и в първия 
гимназиален етап на средното образование. Нов 
акцент в обучението в девети клас са знанията 
и дейностите, свързани с теорията и историята 
на изкуството, като се придава особено значение 
на връзката между изкуството и виртуалната сре
да. Чрез обучението по изобразително изкуство 
в девети клас се формира цялостен поглед към 
постиженията на националната и световната ху
дожествена култура.

Учебното съдържание по изобразително изкус
тво в девети клас осигурява възможности за:

 • овладяване на знания за функционирането 
на изобразителното изкуство в контекста на 
културата и връзката му с религията, други 
изкуства и социални структури; 

 • усвояване на базисни знания за отношението 
изкуство – религия; 

 • осъзнаване на социалната роля на карикату
рата; 

 • разширяване и задълбочаване на знанията и 
уменията в областта на технологиите в деко
ративноприложните и сценичните изкуства; 

 • прилагане на дигиталните технологии за въз
приемане на изкуство и творческата дейност 
на учениците; 

 • развиване на умения за възприемане и ин
терпретиране на художествени произведения; 

 • усвояване на базисни знания за водещи на
ционални и регионални музеи в България и 
формиране на интереси към националното 
художествено наследство.

Основна цел на обучението по изобразително 
изкуство в девети клас е изграждане на худо
жествена култура и съвременни критерии за ори
ентиране в света на изкуството.

В учебното съдържание по изобразително из кус
тво в девети клас е поставена ключовата компетент

ност Културна компетентност и изразяване чрез 
творчество, чиито измерения в първи гимназиален 
етап на средното образование имат важна роля за 
развиване на въображението, за стимулиране на 
естетическо чувство чрез артистично себеизразя
ване и участие в културния живот, за изразяване 
на чувства и емоции в процеса на изобразителна 
дейност, за постепенното осъзнаване на стойност
та на изкуството в живота на хората. 

Области на компетентности – характеристика
Учебното съдържание по изобразително изкус-

тво в девети клас е обособено в следните об
ласти на компетентност (ОК):

 • „Изкуството и неговата история“.
 • „Художествена дейност“.
 • „Визуална култура и медии“.

Обучението по областите на компетентност е 
насочено към: 

 • овладяване на знания за функционирането 
на изобразителното изкуство в контекста на 
различни исторически епохи и култури;

 • разширяване на знанията от областта на тех
нологиите в декоративноприложните и сце
нични изкуства; 

 • разбиране на значението на дигиталните тех
но логии за проектиране и представяне на 
твор чески идеи;

 • разширяване на знанията за визуалната кул
тура със средствата на електронните медии; 

 • формиране на интереси и ценностни ориен
тации към националното и световното худо
жествено наследство, съхранено в музеи и 
други обществени места.

Дейности за придобиване 
на ключови компетентности
Обучението по изобразително изкуство в деве-

ти клас не следва да се идентифицира само с 
конкретните теми в учебната програма. Образо
вателните дейности в девети клас имат подчер
тан междупредметен характер и са насочени към 
придобиване на ключови компетентности, ориен
тирани към личностното развитие на ученика. В 
учебната програма са включени дейности и меж
дупредметни връзки за придобиване на следните 
ключови компетентности (КК):

КК-1 . Компетентности в областта на българския 
език.

КК-2 . Умения за общуване на чужди езици.
КК-3 . Математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки и 
на технологии. 

КК-4 . Дигитална компетентност. 
КК-5 . Умения за учене. 



6

КК-6 . Социални и граждански компетентности.
КК-7 . Инициативност и предприемчивост.
КК-8 . Културна компетентност и умения за из

разяване чрез творчество.
КК-9 . Умения за подкрепа на устойчивото раз

витие и за здравословен начин на живот и спорт.

Структура на учебното съдържание – 
особености 
Учебното съдържание по изобразително изкус-

тво за девети клас е обособено по теми, съответ
стващи на областите на компетентност:

Тема 1 . Изкуство и религия 
Тема 2 .  Художник и творчество – професията 

на художника
Тема 3 . Художествени музеи и галерии в Бълга

рия 
Тема 4 .  Изобразителното изкуство и другите 

изкуства – сценични изкуства 
Тема 5 .  Изкуството на карикатурата 
Тема 6 .  Технологии в декоративноприложните 

изкуства
Тема 7 . Художествената култура и новите сред

ства за информация и комуникация
Учебното съдържание е представено чрез очак

вани резултати и нови понятия по основните теми. 
Обучението по изобразително изкуство в девети 
клас развива знания, умения и отношения, които 
формират цялостен и задълбочен интерес към по
стиженията на националната и световната худо
жествена култура. 

Разпределение на учебното време 
по видове уроци
В учебната програма е включено препоръчи

телно разпределение на учебното време за за
дължителна подготовка на учениците по учебен 
план (18 часа), според което до 60% (11 часа) са 
предвидени за нови знания, до 22 % (4 часа) за 
упражнения и практически дейности, до 10% (2 
часа) за преговор и обобщение, до 8% (1 час) за 
контрол и оценка на изходното ниво при усвоява
не на учебното съдържание.

Новите знания в девети клас се усвояват на 
теоретично и на практическо ниво. В останалите 
часове за упражнения и практически дейности се 
изпълняват задачи, които осигуряват възможност 
за поактивна творческа изява при индивидуално 
и групово участие на учениците.

Специфични методи и форми за оценяване
Оценката в обучението по изобразително из

куство е комплексна. Тя включва резултатите от 
теоретичната и практическата подготовка. Ком
плексната оценка отразява участието на ученика 

в учебния процес по изобразително изкуство съ
образно неговите предпочитания към теоретична
та или практическата подготовка. Активността на 
ученика се поощрява.

Текущо оценяване се извършва на:
 • теоретичната подготовка – знания от теори
ята и историята на изкуството чрез текущо 
изпитване (устно или писмено/и тестове);

 • практическата подготовка – резултат от из
пълнение на изобразителни задачи с тради
ционни и нетрадиционни материали и израз
ни средства според очакваните резултати по 
темите на учебното съдържание и индивиду
алните умения и интереси на учениците; 

 • възложени задачи за работа по проекти, 
портфолио или друг тип проучвателни или 
изобразителни дейности, колективни прояви 
и изложби, конкурси и др., които се оценяват 
по критериите на компетентностите (знания, 
умения, отношения).

Методически указания за прилагане 
на програмата
При организиране и провеждане на обучение 

по изобразително изкуство в девети клас е не
обходимо да се имат предвид следните основни 
положения:

1) В обучението по изобразително изкуство се 
поставя във фокус личностното развитие на учени-
ка, като се създават условия за стимулиране на твор
ческия потенциал, за развиване на инициативност, 
креативност, толерантност, положителни нагласи за 
артистично себеизразяване и реализация. Затова в 
обучението по изобразително изкусво следва да се 
осигури възможност ученикът свободно да изразя
ва мнения, отношения, да работи по свое предпо
читание с изобразителни материали и пособия, да 
избира обекти и начини за тяхното изобразяване и 
др. Това не означава да се лиши учебната работа от 
необходимото педагогическо въздействие, а да се 
постигне баланс между подходи, методи и средства 
за развитие на личността на ученика.

2) Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с 
обучение по конкретни теми на учебното съдържа
ние. Обучението има комплексен характер и е на
сочено към придобиване на ключови компетент
ности, ориентирани към личностното развитие на 
ученика. Важно значение в обучението по изобра
зително изкуство имат междупредметните връзки. 
Така например усвояването на нови знания по 
тема 1. Изкуство и религия се осъществява във 
връзка с учебния предмет история и цивилизации; 
обучението по тема 4. Изобразителното изкуство 
и другите изкуства се осъществява във връзка 
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с учебния предмет български език и литература; 
прилагането на дигитални средства и технологии 
в учебния процес по тема 7. Художествената кул-
тура и новите средства за информация и комуни-
кация се осъществява чрез познати компютърни 
програми от часовете по информатика и инфор
мационни технологии и т.н. 

3) Учебната програма дава свобода при подбо
ра на методи и средства за постигане на вътреш
нопредметни връзки в очакваните резултати по 
основните теми на учебното съдържание. Напри
мер в обучението по тема 6. Технологии в декора-
тивно-приложните изкуства се прилагат усвоени 
знания и умения от тема 4. Изобразителното из-
куство и другите изкуства – сценични изкуства. 
В тема 7. Художествената култура и новите сред-
ства за информация и комуникация се изпълняват 
творчески задачи, в които учениците надграждат 
знания и практически умения, усвоени по тема 3. 
Художествени музеи и галерии в България, и т.н.

4) Засилените междупредметни връзки и на
растващото влияние на фактори на природната 
и социалнокултурната среда дават възможност 
в обучението по изобразително изкуство да се 
използват разнообразни организационни форми 
и методи като: работа по образователен проект, 
обучение извън училище (посещения на музеи, га
лерии и сбирки; организиране на изложба и др.). 
В съдържанието на темите в учебника по изоб
разително изкуство за 9. клас са включени общо 
10 творчески проекта, изпълнението на които е 
предвидено да се осъществи с традиционни и с 
дигитални средства и технологии.

2 . ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 9 . КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство 
за 9. клас включва: печатно издание и електронен 
вариант на учебник, книга за учителя с насоки за 
работа по учебната програма по изобразително из
куство за 9. клас (общообразователна подготовка).

Учебник по изобразително изкуство за 9 . клас
Учебникът е разработен като печатно издание 

с електронен вариант в съответствие с изисква
нията за задължителна подготовка на ученици в 9. 
клас по учебния предмет изобразително изкуство. 
Съдържанието на учебника осигурява условия за 
овладяване на компетентностите, посочени в дър

жавния образователен стандарт за общообразо
вателната подготовка, и съответства на учебната 
програма за задължителна подготовка по изобра
зително изкуство за 9. клас (теми, компетентности 
като очаквани резултати от обучението по съот
ветните теми, нови понятия).

Електронен вариант на учебник 
по изобразително изкуство за 9 . клас
Електронният вариант на учебника включва: 

допълнителни електронни разработки (видеомате
риали, илюстрации с произведения на изобрази
телното изкуство и ученическо творчество, ани
мирани изображения, занимателни материали и 
др.) по задачи от уроците в печатното издание на 
учебника. Електроният вариант предоставя нови 
възможности за обучение, допълва печатното из
дание с разнообразни задачи. Предназначението 
му е да: стимулира взаимодействие между учителя 
и учениците в учебния процес; подпомага използ
ването на разнообразни методически решения за 
учене чрез визуализации на музейни и галерийни 
експозиции, произведения на класически и съвре
менни автори от цял свят; осигурява възможност 
за самооценяване на постиженията на учениците.

Книга на учителя по изобразително изкуство 
за 9 . клас 
Книгата за учителя предоставя методически на-

соки за провеждане на обучение по всички уроци 
в печатното издание на учебника и указания за 
работа с електронния вариант на учебника; пред
ставя особености на учебната програма по изобра
зително изкуство за 9. клас; предлага в помощ на 
учителите годишно тематично разпределение на 
учебното съдържание по теми на уроците за нови 
знания, упражнения и практическа дейност във 
връзка с основните теми и новите понятия в учеб
ната програма, възможности за междупред метни 
връзки, компетентности и дейности с междупред
метен характер; предлага педагогическа техноло
гия за провеждане на обучението с включени ме
тоди и форми на оценяване по урочни единици.

ОСОБЕНОСТИ В ПЕЧАТНОТО 
ИЗДАНИЕ НА УЧЕБНИКА В ПОМОЩ  
НА УЧЕНИКА
В учебника е включен апарат за ориентиране 

на ученика при използване на учебника „Кое къде 
е?“ – пътеводител и система от визуални знаци 
(с. 4 – 5). Апаратът е съобразен с възрастовите 
особености на учениците в 9. клас. 

Системата от визуални знаци за ориентиране в 
учебника включва: 
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1) цифрови означения – глобалните теми са 
обозначени с цифра, съответстваща на последо
вателността на глобалните теми в учебната прог
рама (с. 9, 15, 23, 29, 37, 43, 51); 

2) цветови означения – наименованията на уро
ците по всяка глобална тема са изписани в цветна 
лента в горната част на страницата на учебника, 
съответстваща на възприет цвят за обоз начаване 
на всяка глобална тема; 

3) наименования на рубрики, в които са вклю
чени информационни текстове и различни видо
ве задачи за: наблюдение, словесно описание и 
практическа дейност; възприемане, описания и 
сравнения на обекти, произведения на изобрази
телното изкуство и ученически творби, проекти и 
творчески задачи.

 Съдържанието в учебника следва логика за ус
вояване на новите знания за функциониране на 
изобразителното изкуство в контекста на епохата 
и културата, в които те се развиват; обосновава 
връзката на изобразителното изкуство с други из
куства и социални структури; разширява знанията 
в областта на декоративноприложните изкуства; 
развива умения за възприемане и интерпрети
ране на художествени произведения; разширява 
знанията за визуалната култура със средства на 
електронни медии; формира интереси и ценност
ни ориентации към националното и световното 
художествено наследство, съхранено в музеи, га
лерии и други обществени места.

Образователното съдържание на всеки урок е 
представено в определена последователност (ло
гика за усвояване на знания и умения, отнасяща 
се до художествено възприемане и изобразител
на дейност). Последователността на действията в 
обучението по учебника включва: (1) изясняване 
на ново знание на теоретична и на практичес
ка основа; (2) развиване на усвоените знания в 
сходна или в различна ситуация чрез задачи за 
наблюдение, описание и практическа дейност; (3) 
изпълнение на визуален тест за проверка и кон
трол на знанията и уменията.

Балансът между текст и илюстративен материал 
в учебника преди всичко е съобразен с възрас
товите особености на учениците в 9. клас. Тексто
вете в учебника са структурирани съобразно съ
държението на темите. Използван е илюстративен 
материал (снимки, репродукции, схеми) за изясня
ване на нови понятия или начини за създаване на 
изображения. В учебника са включени: снимки на 
различни културни обекти – художествени музеи, 
галерии, изложбени зали и експозиции; ученичес
ки произведения, репродукции с творби на бъл
гарски и чуждестранни художници.

Съобразно спецификата на учебния предмет 

и в съответствие с възрастовите особености на 
учениците в учебника е включен апарат за орга
низиране на усвояването на новите знания чрез 
различни по вид и степен на трудност задачи за: 
наблюдение, словесно описание, изобразителна 
дейност, визуални тестове за проверка на усвое
ните знания и умения, творчески проекти за при
лагане на усвоени знания в нов контекст. 

Учебникът предлага различни възможности за 
усвояване на новите знания, за упражнения и 
практическа дейност, съответстващи на различни 
стилове на учене на учениците чрез разнообразни, 
балансирани учебни дейности и задачи. Отчетена 
е ролята на емоциите, чувствата, въображението, 
паметта, мисленето при възприемане и интерпре
тиране на художествени творби и културни обекти; 
изпълнение на задачи за изобразителна дейност, 
общуване с художествени произведения и учениче
ски творби, изпълнени с разнообразни изобрази
телни материали, техники и технологии. Учебникът 
дава възможност за индивидуални предпочитания 
на учениците към начините за усвояване на нови 
знания, упражнения и практическа дейност. От 
друга страна, учебните задачи дават възможност 
за прилагане на разнообразни подходи и методи 
на преподаване, които да съответстват на интере
сите и предпочитанията на учениците.

Електронен вариант на учебника 
по изобразително изкуство за 9 . клас
Целта на това издание е да предложи поразно

образни възможности и учебни материали за под
готовка и провеждане на уроците за обучение по 
изобразително изкуство и чрез него да превърне 
индивидуалната и груповата работа с учениците 
в час в предпочитано, интересно и успешно за
нимание. Използването на електронните продукти 
осигурява както условия за прилагане на разно
образни интерактивни методи и техники в учебния 
процес, така и повече реално време за ефективна 
практическа работа с учениците.

Електронният вариант на учебника за 9. клас 
е ценен помощник на учителя в онагледяването, 
обогатяването и осъвременяването  на учебния 
материал, включен в печатното издание на учеб
ника; в преподаването на учебното съдържание. 

Електронното издание: 
 • стимулира образните представи и възприятия 
на различни илюстрации, снимки, графични 
изображения, които подпомагат и стимулират 
учениците да осмислят учебното съдържание; 

 • подпомага учителите да адаптират учебното 
съдържание към потребностите на учениците, 
към различни условия за обучение, както и 
към собствените си методически идеи; 
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 • допринася за усвояване и затвърдяване на 
нови понятия и умения, при овладяването на 
които учениците срещат трудности;

 • предлага възможности за осъществяване  на 
вътрешнопредметни и междупредметни връз
ки и взаимодействия.

Електронният вариант на учебника по изобра
зително изкуство за 9. клас включва задачи по 
всички уроци за: нови знания, упражнения и прак
тическа дейност, диагностика от печатното изда
ние на учебника, достъпни като облачен електро
нен продукт, с възможности за работа онлайн и 
офлайн и възможност за поддръжка между раз
личните устройства. 

Към темите от учебното съдържание са пред
ложени и допълнителни електронни разработки, 
които съдържат:

 • видеоматериали и произведения на изобрази-
телното изкуство, с помощта на които се 
реализират попълноценно конкретни уроци;

 • мултимедийни разработки с различни видове 
интерактивни упражнения, задачи, тестове, 
които допринасят за полесното и поуспеш
ното възприемане на учебното съдържание 
от учениците;

 • визуални материали, съдържащи галерии със 
снимки, разнообразни илюстрации за онагле
дяване на текстове от учебника;

 • анимирани графики и алгоритми, представящи 
по достъпен начин етапи в изграждането на 
различни образи, начини за работа с изобра
зителни материали и пособия и др.;

 • занимателни материали, представящи по за
помнящ се начин конкретни понятия от учеб
ната програма.

Към електронното издание на учебника са при
ложени конкретни и подробни указания за рабо
тата с него. Разработките към учебника включват 
различни видове задачи за интерактивна учебната 
работа. Виртуалните разходки в галерии улесня
ват възприемането на новите знания от учениците 
за художествени творби и автори.   

3 . ПРЕДИМСТВА НА 
ОБУЧЕНИЕТО С УЧЕБНИЯ 
КОМПЛЕКТ  ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 9 . КЛАС

Учебният комлект по изобразително изкуство 
за девети клас (печатно издание на учебника с 
електронен вариант и книга на учителя) осигурява 

преди всичко възможности за прилагане на нов 
подход (компетентностен подход) за личностно 
развитие на ученика във връзка с постигането на 
по-висока степен на свързаност между индивиду-
алните способности и социалните цели на лич-
ността. 

Учебният комплект осигурява възможности за 
придобиване на ключови компетентности като 
комплекс от умения, знания, способности и наг
ласи, желание и мотивация за учене на учени
ците в съответствие с държавния образователен 
стандарт и учебната програма по изобразително 
изкуство за девети клас. 

Учебният комплект по изобразително изкуство 
предлага методически подходи и образователни 
модели и технология, ориентирани към личностно
то развитие, съобразени с възрастовите особе
ности и интереси на ученика. 

В учебния комплект по изобразително изкуство 
за девети клас са залегнали следните принципи, 
подходи и методически идеи:

 • Съобразяване с възрастовите особености 
на учениците

Равнището на трудност на съдържанието на те
мите в учебника, найвече при изясняването на 
нови понятия е съобразено с учебната програма 
и с възрастовите особености на учениците от 9. 
клас. Усвояването на нови знания по съдържание
то на учебника е предвидено да се осъществява 
на сетивноаналитична и на практическа основа 
за разлика от прогимназиалния етап на основна
та образователна степен, където новите знания се 
развиват на сетивноемоционална и практическа 
основа. Равнището на трудност е диференцирано 
чрез учебни задачи на две равнища (за задъл
жителен образователен минимум и надграждащо 
равнище).

 • Последователност и приемственост в учеб-
ното съдържание чрез подходяща актуали-
зация на вече придобити знания и умения и 
чрез ясно подчертани връзки между сродни 
теми и понятия

В учебника е спазен принципът за последова
телност и приемственост в усвояването на учеб
ното съдържание чрез подходяща актуализация 
на вече придобити знания и умения. Последова
телността и приемствеността на учебното съдър
жание в 9. клас са разработени в учебника като 
неделима част от общата система на обучението 
по изобразително изкуство от началния етап на 
основната образователна степен до края на пър
вия гимназиален етап на средното образование. 
Знанията и уменията се надграждат и актуализи
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рат над усвоеното учебно сдържание за прогим
назиалния етап на предходните класове от основ
ното образование.

В учебника ясно са изразени връзките между 
сродни теми и понятия на равнище очаквани ре
зултати и на ниво глобални теми в учебната прог
рама за задължителна подготовка в девети клас.

 • Системност и яснота при въвеждане на по-
нятия

В учебника са включени 17 нови понятия по 
учебната програма по изобразително изкуство за 
девети клас. Предвидено е усвояването на нови
те понятия в учебника да се осъществява на две 
равнища във връзка с очакваните резултати по: 

1) области на компетентност (ОК) на държав
ния образователен стандарт – например: усвоя
ването на новите понятия в ОК „Изкуство и не
говата история“ – Национален художествен музей, 
Регионален художествен музей се осъществява 
във връзка с понятията: народни приложни изкус-
тва, художествени занаяти в ОК „Художествена 
дейност“ и понятието културно многообразие в ОК 
„Визуална култура и медии“; 

2) глобални теми в учебната програма – при
мер за усвояване на нови знания (понятия) чрез 
вътрешнопредметна интеграция между различни 
глобални теми: Изясняването на понятията сценич-
ни изкуства в глобална тема 4. „Изобразителното 
изкуство и другите изкуства – сценични изкуства“; 
във връзка с понятията народни приложни изку-
ства, художествени занаяти в глобална тема 6 
„Технологии в декоративноприложните изкуства“ 
и т.н.

Предвидени са възможности за надграждане на 
знанията и уменията от обучението по изобрази
телно изкуство в 9. клас, придобити в предхожда
щите класове (5., 6., 7 клас) в прогимназиалния 
етап на основната образователна степен и в 8. 
клас на първия гимназиален етап на средното об
разование. 

 • Плавен преход и приемственост при въвеж-
дането на новите знания и при развиването 
на умения

В съответствие с изискванията в учебната прог
рама по изобразително за девети клас усвояване
то на нови знания в учебника е предвидено да се 
осъществява на сетивноаналитична основа чрез 
различни задачи. В учебника е включена система 
за плавно и постепенно усвояване на нови зна
ния, която води до постигане на очакваните ре
зултати по основните теми. Системата в учебника 
предвижда провеждане на обучение по глобални

те теми при спазване на последователността им 
в учебната програма. Съобразена е и свободата, 
която предоставя учебната програма при подбора 
на методите и средствата за постигане на очаква
ните резултати.

 • Балансираност на информацията, предви-
дена за нови знания, за упражнения, за пре-
говор и обобщения, в съответствие с препо-
ръчителното процентно разпределение в 
съответната учебна програма

В учебника са включени различни видове уро
ци, които са съобразни с препоръчителното раз
пределение на задължителните учебни часове в 
учебната програма за 9. клас: 11 часа за нови 
знания (НЗН) – 60%, 4 часа за упражнения и прак
тически дейности (УПД) – 22%, 2 часа за преговор 
и обобщение (ПО) – 11%, и 1 час за контрол и 
оценка за изходно ниво (КО) – 7%. В учебника е 
спазено препоръчителното процентно съотноше
ние по брой часа за различните видове уроци. 
Не са допуснати отклонения от препоръчителното 
разпределение по учебната програма.

 • Условия за формиране на ключовите ком-
петентности, конкретизирани в учебна прог-
рама, и възможности за практическото им 
прилагане 

Всички уроци в учебника водят до формиране 
на ключови компетентности (КК) и до практичес
кото им прилагане в нов контекст. В учебника са 
включени общо 40 задачи/дейности за междупре
дметни връзки за развиване на ключови компе
тентности. От всичките 9 ключови компетентности 
(КК) в учебната програма с найголеми възмож
ности за стимулиране на въображението, за изра
зяване на емоции в процеса на изобразителната 
дейност има ключовата компетентност Културна 
компетентност и изразяване чрез творчество. 
В съдържанието на учебника тя има приоритетно 
значение за изграждане на художествена и есте
тическа култура на учениците.

 • Условия за насърчаване и улесняване на са-
мостоятелното търсене на информация от 
различни източници

В учебника са включени задачи за насърчаване 
на самостоятелното проучване на информация – 
например: задачи за наблюдение и сравняване на 
обекти с културноисторическо значение, произ
ведения на изобразителното изкуство от различ
ни видове и жанрове; задачи за самостоятелно 
търсене на информация от други информационни 
източници – информационни страници за изкус
тво, сайтове на музеи и галерии и др.
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 • Възможности за самостоятелно учене, кри-
тическо мислене и творчески дейности

В съдържанието на учебника важно значение 
имат уроците за практически дейности за разви
ване на творческите способности и въображение 
на учениците. Предвидено е в уроците за твор
чески дейности учениците да развиват умения за 
себеизразяване чрез усвояване на познания на 
сетивноаналитична и на практическа основа за 
изразни средства, дигитални изображения и др. 
Включени са въпроси и задачи за: естетическа 
оценка на културни обекти, изразяване на отно
шение към разглеждани творби на художници, 
развиване на критично мислене.

 • Възможности за осъществяване на вътреш-
нопредметни и междупредметни връзки

Учебникът осигурява условия за реализиране 
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
Това е осъществено на три равнища: 

1) между уроци по всяка от глобалните теми. 
Например: в обучението по глобална тема 2. Ху-
дожник и творчество – професията на художника 
(с. 15 – 22) се осъществяват вътрешнопредметни 
връзки между уроците: Художник и творчество, 
Професията на художника, Мисли на художници; в 
обучението по глобална тема 4. Изобразителното 
изкуство и другите изкуства – сценични изкуства 
(с. 29 – 36) се осъществява вътрешнопредметна 
връзка между уроците: Изобразителното изкус-
тво и сценичните изкуства, Художникът в сценич-
ните изкуства, Сценографски проект и т.н.;

2) между уроци от различни глобални теми. 
Например: обучението по глобална тема 6. Тех-
нологии в декоративно-приложните изкуства (с. 
43 – 50) се осъществява във връзка с уроците 
по глобална тема 4. Изобразителното изкуство и 
другите изкуства – сценични изкуства (с. 29 – 36) 
и др.;

3) между уроци по различни учебни предме
ти. Например: в обучението по глобална тема 1. 
Изкуство и религия се осъществява връзка с уро
ци по учебния предмет история и цивилизации;  
обучението по глобална тема 7. Художествената 
култура и новите средства за информация и ко-
муникация се осъществява връзка с обучението 
по информационни технологии, където учениците 
прилагат усвоени знания за компютърна система, 
услуги и приложения в интернет и т.н.

 • Възможности за самооценяване на пости-
женията на учениците

При изпълнението на изобразителните задачи 
към уроците по всяка глобална тема е предоста
вена възможност за самооценка на собствените 
постижения на ученика чрез въпроси и задачи. 
Отговорите на ученика по зададени въпроси от 
учителя по всяка от глобалните теми в учебника – 
устно, писмено или под форма на тест, представ
лява начин за самооценяване.

В учебника са включени и 7 комбинирани ви-
зуални теста с въпроси за преговор и обобще
ние, задача за анализ и практическа дейност по 
глобалните теми в структурата на учебника. Тес-
товете се попълват самостоятелно от учениците 
и с участието на учителя се обсъждат верните 
отговори. В процеса на обучение те бързо дават 
обратна връзка и за ученика, и за учителя за рав
нището на усвоените знания и умения. 

Учебникът съдържа и 2 визуални теста за ус-
тановяване на входното и изходното ниво на зна
ния и умения. В тях учениците изпълняват задачи 
за сравнения на художествени творби и архите
ктурни паметници от различни стилове, определят 
съдържание на понятия, откриват техники и тех
нологии в различни видове изкуства, сравняват 
писмено художествени творби от различни епохи, 
изпълняват практическа задача. 

4 . ОЦЕНЯВАНЕ 
НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ 
(ВХОДЯЩО И ИЗХОДЯЩО 
РАВНИЩЕ)

Резултатите от обучението по изобразително 
изкуство могат да бъдат проверявани и оценява
ни чрез традиционни и съвременни методи и фор
ми: индивидуални и общи корекции, обсъждане на 
пропуските и постигнатото от учебната дейност, 
контролни задачи и тестови задачи. Оценяването 
в обучението по изобразително изкуство има ди
дактически и естетически показатели. Оценката е 
комплексна с приоритет към естетическите пока
затели. Основен принцип при нейното формира
не е развитието на изобразителни способности 
според приетите етапи в теорията на детската 
изобразителна дейност. При всички случаи оценя
ването следва да е в полза на ученика и неговата 
изобразителна дейност. То отразява желанието и 
интереса на ученика към участие в часовете по 
изобразително изкуство и стремежа му да раз
вива собствените си изобразителни способности, 
творческото си мислене и въображение.



12

Брой часове по изобразително изкуство в 9 . клас: годишно – 18 часа

Уч
еб

на
 с

ед
м

иц
а

Тема на урочната 
единица

Вид урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж
ка

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Какво знам и мога в 

началото на девети 
клас

Преговор и 
обобщение

Притежава знания и умения по очакваните резултати от обучението по 
изобразително изкуство в началото на 9. клас за: стилове в изкуство-
то и архитектурата, шрифт и писмена култура, илюстрация и дизайн на 
книга; графити, техники и технологии на изящните изкуства, дигитални 
изкуства и електронни средства.

Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за установяване на входното равнище 
на знания и умения за началото на 9. клас.
2. Изпълнение на задача за писмен анализ на творби и сравнения по 
отношение на: епоха, стил; вид и жанр изкуство; техники и техноло-
гии за цветно изграж дане на творбите; въздействие на творбите. 
КК-5а, в

Изпълнение на 
визуален тест за 
отчитане на входно 
равнище за 9. клас 
и задача за срав-
няване на творби и 
писмен анализ

2 Изкуство и религия
Тема 1. Изкуство и 
религия

Нови знания Описва най-общо особеностите на религиозното изкуство. 
Разбира и обяснява най-общо връзката между религия и изкуство. 
Разпознава образи и атрибути на божества в художествени произведе-
ния на религиозна тема. 
Обсъжда ролята на изкуството за религията. 
Оценява значението на религиозните изображения за функционирането 
на религията. 

храм 
религиозно 
изкуство 
утвар 
религиозни 
образи 
и символи 

Задачи: 
1. Проучване на стенописи, икони и архитектура на Рилския манас-
тир. Писмен коментар на: връзката на архитектурата и интериора на 
храма с религията; анализиране на: стилови особености, религиозни 
теми и сюжети; религиозни образи и символи; творби на иконограф-
ски школи и зографи; църковна утвар. 
2. Създаване на дигитален проект за Рилския манастир и споделяне в 
социални мрежи.
КК-1в, д; КК-4б; КК-5а

Проучване
Писмен анализ
Дигитален проект
Презентация

3 Художествени творби 
на религиозна тема
Тема 1. Изкуство и 
религия

Упражнения 
и прак-
тически 
дейности

Коментира взаимовръзката между религиозно изкуство и религия. 
Описва произведения на религиозна тема, като разпознава образи и 
атрибути на божества. 
Обяснява и оценява значението на изкуството за религията. 

Задачи:
1. Съпоставяне на образи и атрибу ти на божества от древния свят.
2. Проучване на творби от тракийско то и античното изкуство по бъл-
гарските земи с изображе ния на богове. 
3. Създаване на изображения в рисунки и релефи.
4. Рисуване на предмети за богослужение или от интериор на храм.
КК-1а, в, д; КК-4б; КК-5а

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Изпълнение на 
изобразителни 
задачи
Визуален тест за 
самооценяване № 1

4 Художник и 
творчество
Тема 2. Художник и 
творчество – професи-
ята на художника

Нови знания Познава основни видове професии в областта на 
архитектурата и изобразителните изкуства (архитект, скулптор, живопи-
сец, график, дизайнер, сценограф, керамик и др.). 

художествен 
критик
историк на 
изкуството

Задачи:
1. Коментиране на материали, с които се създават творби в де-
коративните изкуства.
2. Създаване на проект за мебел или пред мет с нестандартна форма. 
Описание на материали за реали зацията на проекта.
КК-1а, д, е; КК-4б; КК-5а

Проучване
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача

5 Професията 
на художника.
Мисли на художници
Тема 2. Художник и 
творчество – професи-
ята на художника

Нови знания Разграничава различни видове професии според вида художествена 
дейност. 
Оценява значението на художествените професии за обществото и 
коментира тяхната специфика.
Коментира устно или писмено идеи и възгледи за изкуството на различ-
ни български автори. 

художник 
учител

Задачи: 
1. Различаване на художествени професии според вида художествена 
дейност.
2. Проучване на мисли на художници за изкуството и за творческия 
процес. Пис мено коментиране на възгледите и творбите им. 
3. Създаване на презентация с дигитални технологии за въз гледи и 
творби на художник по избор. Споделяне в социални мрежи.
КК-1а, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Дискусия
Презентация
Визуален тест за 
самооценяване № 2

5 . ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНО-
ТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В ДЕВЕТИ КЛАС
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Брой часове по изобразително изкуство в 9 . клас: годишно – 18 часа

Уч
еб

на
 с

ед
м

иц
а

Тема на урочната 
единица

Вид урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми 
на оценяване 
по теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж
ка

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Какво знам и мога в 

началото на девети 
клас

Преговор и 
обобщение

Притежава знания и умения по очакваните резултати от обучението по 
изобразително изкуство в началото на 9. клас за: стилове в изкуство-
то и архитектурата, шрифт и писмена култура, илюстрация и дизайн на 
книга; графити, техники и технологии на изящните изкуства, дигитални 
изкуства и електронни средства.

Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за установяване на входното равнище 
на знания и умения за началото на 9. клас.
2. Изпълнение на задача за писмен анализ на творби и сравнения по 
отношение на: епоха, стил; вид и жанр изкуство; техники и техноло-
гии за цветно изграж дане на творбите; въздействие на творбите. 
КК-5а, в

Изпълнение на 
визуален тест за 
отчитане на входно 
равнище за 9. клас 
и задача за срав-
няване на творби и 
писмен анализ

2 Изкуство и религия
Тема 1. Изкуство и 
религия

Нови знания Описва най-общо особеностите на религиозното изкуство. 
Разбира и обяснява най-общо връзката между религия и изкуство. 
Разпознава образи и атрибути на божества в художествени произведе-
ния на религиозна тема. 
Обсъжда ролята на изкуството за религията. 
Оценява значението на религиозните изображения за функционирането 
на религията. 

храм 
религиозно 
изкуство 
утвар 
религиозни 
образи 
и символи 

Задачи: 
1. Проучване на стенописи, икони и архитектура на Рилския манас-
тир. Писмен коментар на: връзката на архитектурата и интериора на 
храма с религията; анализиране на: стилови особености, религиозни 
теми и сюжети; религиозни образи и символи; творби на иконограф-
ски школи и зографи; църковна утвар. 
2. Създаване на дигитален проект за Рилския манастир и споделяне в 
социални мрежи.
КК-1в, д; КК-4б; КК-5а

Проучване
Писмен анализ
Дигитален проект
Презентация

3 Художествени творби 
на религиозна тема
Тема 1. Изкуство и 
религия

Упражнения 
и прак-
тически 
дейности

Коментира взаимовръзката между религиозно изкуство и религия. 
Описва произведения на религиозна тема, като разпознава образи и 
атрибути на божества. 
Обяснява и оценява значението на изкуството за религията. 

Задачи:
1. Съпоставяне на образи и атрибу ти на божества от древния свят.
2. Проучване на творби от тракийско то и античното изкуство по бъл-
гарските земи с изображе ния на богове. 
3. Създаване на изображения в рисунки и релефи.
4. Рисуване на предмети за богослужение или от интериор на храм.
КК-1а, в, д; КК-4б; КК-5а

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Изпълнение на 
изобразителни 
задачи
Визуален тест за 
самооценяване № 1

4 Художник и 
творчество
Тема 2. Художник и 
творчество – професи-
ята на художника

Нови знания Познава основни видове професии в областта на 
архитектурата и изобразителните изкуства (архитект, скулптор, живопи-
сец, график, дизайнер, сценограф, керамик и др.). 

художествен 
критик
историк на 
изкуството

Задачи:
1. Коментиране на материали, с които се създават творби в де-
коративните изкуства.
2. Създаване на проект за мебел или пред мет с нестандартна форма. 
Описание на материали за реали зацията на проекта.
КК-1а, д, е; КК-4б; КК-5а

Проучване
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача

5 Професията 
на художника.
Мисли на художници
Тема 2. Художник и 
творчество – професи-
ята на художника

Нови знания Разграничава различни видове професии според вида художествена 
дейност. 
Оценява значението на художествените професии за обществото и 
коментира тяхната специфика.
Коментира устно или писмено идеи и възгледи за изкуството на различ-
ни български автори. 

художник 
учител

Задачи: 
1. Различаване на художествени професии според вида художествена 
дейност.
2. Проучване на мисли на художници за изкуството и за творческия 
процес. Пис мено коментиране на възгледите и творбите им. 
3. Създаване на презентация с дигитални технологии за въз гледи и 
творби на художник по избор. Споделяне в социални мрежи.
КК-1а, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Дискусия
Презентация
Визуален тест за 
самооценяване № 2

УТВЪРДИЛ:
   Директор: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Име, фамилия, подпис)
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1 2 3 4 5 6 7 8
6 Национални худо-

жествени музеи и 
галерии
Тема 3. Художествени 
музеи и галерии в 
България 

Нови знания Познава и назовава основни художествени музеи в България: Нацио-
нална художествена галерия, Национален етнографски музей, Национа-
лен исторически музей. 
Коментира значението на националните музеи и художествени галерии 
за българската култура и национална идентичност. 

национален 
художествен 
музей 

Задачи:
1. Оценяване на значението на Национал ната художествена галерия и 
музеи те за българската култура. Познаване на известни художествени 
галерии и музеи у нас. 
2. Проучване на експозиции и творби от Националната художест вена 
галерия. Писмено описание на творба, която е направила най-силно 
впечатление. 
3. Писмено изразяване на мнение за творба на Майстора – темата и 
сюжет, изразни средства, ма териали и техники; лично отношение към 
творбата.
КК-1г, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Презентация

7 Регионални художест-
вени музеи
Тема 3. Художествени 
музеи и галерии в 
България

Нови знания Посещава и демонстрира знания за художествен музей (художествена 
галерия) в България, като описва най-общо различни видове експозиции.

регионален 
художествен 
музей 

Задачи:
1. Коментиране на дейности, които се осъществяват в регионалните 
художествени галерии и в художествените музеи. 
2. Анализиране на позната експозиция, художествена изложба и твор-
ба, представе ни в регионална художествена галерия. 
3. Проучване и писмено описване на различни експозиции, творби, 
изложби в галерия или музей в родния край. Създаване на дигитален 
проект с материалите. Представяне на проекта в класа и обсъждане в 
социална мрежа.
КК-1г, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Презентация
Визуален тест за 
самооценяване № 3

8 Изобразителното из-
куство и сценичните 
изкуства
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства 

Нови знания Обяснява връзката на изобразителното изкуство със сценичните изкус-
тва, като дава подходящи примери. 

сценични 
изкуства

Задачи:
1. Коментиране на творчески процес за изграждане на визуален об-
раз в сценичните изкуства. 
2. Рисуване на сценичен костюм за концерт с изобразителен матери-
ал (живописен, графичен) по избор.
КК-1д; КК-2б; КК-4б, в; КК-5а; КК-7а; КК-8г

Дискусия
Проучване
Изпълнение на 
творческа задача

9 Художникът в сценич-
ните изкуства
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства

Нови знания Коментира ролята на сценографското решение за въздействието на 
спектакъла.

сценично 
осветление

Задачи:
Скициране на декор, костюм и пред мет за пиеса по изучавана литера-
турна творба. Съобразяване с исто рическия период в повествование-
то.
КК-1е; КК-4в; КК-5а; КК-7а; КК-8в, г

Проучване
Изпълнение на 
творческа задача

10 Сценографски проект
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Изготвя сценографски проект за спектакъл. Задачи:
1. Създаване на сценографски проект. Обсъждане на различни вари-
анти за композиционни и цвето ви решения. 
2. Коментиране на комбинация от класически и цифро ви изображения 
в театрални и музикални спектакли в показани примери.
КК-1е; КК-4в; КК-5а; КК-7а; КК-8в, г

Проучване
Изпълнение на 
творческа задача – 
работа в екип
Визуален тест за 
самооценяване № 4

11 Изкуството на кари-
катурата
Тема 5. Изкуството на 
карикатурата 

Нови знания Познава особеностите на карикатурата и нейната социална функция. 
Разграничава жанрове в карикатурата. 
Коментира произведения на карикатурата и изразява позиция. 

карикатура 
шарж 
деформация

Задачи:
1. Писмено описание и анализ на сатирична творба от два аспекта – 
като художествен критик и като художник. Сравняване на оценките. 
2. Коментиране на изразни средства, материали и техники в сатирич-
ни творби.
КК-1е; КК-5а; КК-8в, г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Дискусия

12 Шарж
Тема 5. Изкуството на 
карикатурата 

Нови знания Създава шарж, като използва графични, живописни или пластични 
изразни средства.
Коментира произведения на карикатурата и изразява позиция. 

шарж Задачи:
1. Рисуване на шарж на приятел или съученик по натура или снимка. 
Оп ределяне на характерни черти на лицето – преувеличаване, дефор-
миране. 
2. Моделиране с пластилин/глина на шарж по рисунката. Сравняване 
на двата резултата и коментиране на различията.
КК-1е; КК-5а; КК-7а, КК-8в, г

Изпълнение на 
творческа задача
Визуален тест за 
самооценяване № 5
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6 Национални худо-

жествени музеи и 
галерии
Тема 3. Художествени 
музеи и галерии в 
България 

Нови знания Познава и назовава основни художествени музеи в България: Нацио-
нална художествена галерия, Национален етнографски музей, Национа-
лен исторически музей. 
Коментира значението на националните музеи и художествени галерии 
за българската култура и национална идентичност. 

национален 
художествен 
музей 

Задачи:
1. Оценяване на значението на Национал ната художествена галерия и 
музеи те за българската култура. Познаване на известни художествени 
галерии и музеи у нас. 
2. Проучване на експозиции и творби от Националната художест вена 
галерия. Писмено описание на творба, която е направила най-силно 
впечатление. 
3. Писмено изразяване на мнение за творба на Майстора – темата и 
сюжет, изразни средства, ма териали и техники; лично отношение към 
творбата.
КК-1г, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Презентация

7 Регионални художест-
вени музеи
Тема 3. Художествени 
музеи и галерии в 
България

Нови знания Посещава и демонстрира знания за художествен музей (художествена 
галерия) в България, като описва най-общо различни видове експозиции.

регионален 
художествен 
музей 

Задачи:
1. Коментиране на дейности, които се осъществяват в регионалните 
художествени галерии и в художествените музеи. 
2. Анализиране на позната експозиция, художествена изложба и твор-
ба, представе ни в регионална художествена галерия. 
3. Проучване и писмено описване на различни експозиции, творби, 
изложби в галерия или музей в родния край. Създаване на дигитален 
проект с материалите. Представяне на проекта в класа и обсъждане в 
социална мрежа.
КК-1г, д, е; КК-4б, в; КК-5а; КК-8г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Презентация
Визуален тест за 
самооценяване № 3

8 Изобразителното из-
куство и сценичните 
изкуства
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства 

Нови знания Обяснява връзката на изобразителното изкуство със сценичните изкус-
тва, като дава подходящи примери. 

сценични 
изкуства

Задачи:
1. Коментиране на творчески процес за изграждане на визуален об-
раз в сценичните изкуства. 
2. Рисуване на сценичен костюм за концерт с изобразителен матери-
ал (живописен, графичен) по избор.
КК-1д; КК-2б; КК-4б, в; КК-5а; КК-7а; КК-8г

Дискусия
Проучване
Изпълнение на 
творческа задача

9 Художникът в сценич-
ните изкуства
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства

Нови знания Коментира ролята на сценографското решение за въздействието на 
спектакъла.

сценично 
осветление

Задачи:
Скициране на декор, костюм и пред мет за пиеса по изучавана литера-
турна творба. Съобразяване с исто рическия период в повествование-
то.
КК-1е; КК-4в; КК-5а; КК-7а; КК-8в, г

Проучване
Изпълнение на 
творческа задача

10 Сценографски проект
Тема 4. Изобрази-
телното изкуство и 
другите изкуства – 
сценични изкуства

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Изготвя сценографски проект за спектакъл. Задачи:
1. Създаване на сценографски проект. Обсъждане на различни вари-
анти за композиционни и цвето ви решения. 
2. Коментиране на комбинация от класически и цифро ви изображения 
в театрални и музикални спектакли в показани примери.
КК-1е; КК-4в; КК-5а; КК-7а; КК-8в, г

Проучване
Изпълнение на 
творческа задача – 
работа в екип
Визуален тест за 
самооценяване № 4

11 Изкуството на кари-
катурата
Тема 5. Изкуството на 
карикатурата 

Нови знания Познава особеностите на карикатурата и нейната социална функция. 
Разграничава жанрове в карикатурата. 
Коментира произведения на карикатурата и изразява позиция. 

карикатура 
шарж 
деформация

Задачи:
1. Писмено описание и анализ на сатирична творба от два аспекта – 
като художествен критик и като художник. Сравняване на оценките. 
2. Коментиране на изразни средства, материали и техники в сатирич-
ни творби.
КК-1е; КК-5а; КК-8в, г

Проучване
Писмен анализ на 
творби
Дискусия

12 Шарж
Тема 5. Изкуството на 
карикатурата 

Нови знания Създава шарж, като използва графични, живописни или пластични 
изразни средства.
Коментира произведения на карикатурата и изразява позиция. 

шарж Задачи:
1. Рисуване на шарж на приятел или съученик по натура или снимка. 
Оп ределяне на характерни черти на лицето – преувеличаване, дефор-
миране. 
2. Моделиране с пластилин/глина на шарж по рисунката. Сравняване 
на двата резултата и коментиране на различията.
КК-1е; КК-5а; КК-7а, КК-8в, г

Изпълнение на 
творческа задача
Визуален тест за 
самооценяване № 5
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13 Технологии в деко-

ративно-приложните 
изкуства
Тема 6.Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства

Нови знания Разбира специфични особености на основни и нови техники и техноло-
гии в декоративно-приложните изкуства. 
Осмисля значението на народните приложни изкуства и занаяти за 
националната и културната идентичност. 
Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии на художествените занаяти.

народни 
приложни 
изкуства, 
художествени 
занаяти

Задачи:
1. Коментиране на връзка между декора тивно-приложните изкуства и 
тра диционни техники и технологии в художествени занаяти. 
2. Създаване на проект за предмет от на роден художествен занаят. 
Изпълнение на проекта с глина или пластилин.
КК-4б,в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а

Проучване
Сравнителен анализ 
на творби
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект

14 Основни техники и 
технологии
Тема 6. Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства 

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии.

Задачи:
1. Разработване на идейна скица и цветно решение на худо жествена 
тъкан за облекло, аксесоар или интериор по избор. 
2. Разработване на декоративен мотив със стили зирани флорални 
елементи или геометрични фигури.
КК-4б, в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а

Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект

15 Нови техники и 
технологии в деко-
ративно-приложните 
изкуства
Тема 6. Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства 

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии.

Задачи:
1. Писмено сравняване на една традиционна и една нова техника в 
декоративно-приложните изкуства. Изразяване на собствено мнение. 
2. Разработване на идейна скица и цветово решение за предмет или 
аксесоар чрез прилагане на нови техники в декоративно-приложните 
изкуства.
КК-4б, в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а, в

Писмен анализ на 
творби
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект
Визуален тест за 
самооценяване № 6

16 Технологии за раз-
глеждане на худо-
жествени творби
Тема 7. Художестве-
ната култура и новите 
средства за информа-
ция и комуникация 

Нови знания Познава произведения на изкуството от различни култури чрез интернет. 
Използва съвременни технологии за разглеждане на произведения на 
изкуството на различни народи. 
 

културно 
многообразие

Задачи:
1. Използване на сайтове за изкуство от интернет за проучване на 
информация за културни паметници – архитектура, традиционно изкус-
тво, ръкописи. 
2. Създаване на презентация с текст, изображения и мултимедийни 
компонен ти за култура на страна по из бор. Включване на коментар 
за културното многообразие.
3. Създаване на художествен проект с интерпретация на орнамент 
модул, изображение или друг култу рен обект от презентацията. Споде-
ляне на проекта в интернет.
КК-1е, КК-2б; КК-4б, в; КК-7б; КК- 8б, в

Проучване
Презентация с 
текст, изображения 
и мултимедийни 
компоненти
Изпълнение на 
творческа задача 
в екип – дигитален 
проект

17 Художествената кул-
тура и новите сред-
ства за информация 
и комуникация
Тема 7. Художестве-
ната култура и новите 
средства за информа-
ция и комуникация 

Преговор и 
обобщение 

Разработва проект в екип по теми за културното многообразие и взаим-
ното разбирателство. 
Обсъжда произведения на тема културно многообразие и взаимно раз-
бирателство.

Задачи:
1. Коментиране на информационни източници, които са използвани 
при разработване на проект.
2. Анализиране на връзки между традиционните материали и техники  
в показани  образци на народни носии и украса и съвременни 
творчес ки проекти за аксесоари, облекло. 
3. Разработване в екип на художествен проект по избрана тема, 
свързана с българската национална културна идентичност; из ползване 
на достъпни дигитал ни средства (телефон, таблет, ком пютър, фотоа-
парат, скенер) за съз даване на изображения и текст. Споделяне на 
проекта в социални мре жи. 
КК-1е, КК-2б; КК-4б, в; КК-7б; КК-8б, в

Проучване
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача 
в екип – дигитален 
проект
Визуален тест за 
самооценяване № 7

18 Какво знам и мога в 
края на девети клас

Контрол и 
оценка

Притежава знания и умения по очакваните резултати от обучението 
по изобразително изкуство в края на 9. клас за: религиозно изкуство, 
художествени професии, национални и регионални художествени музеи и 
галерии в България, сценични изкуства, карикатура и шарж, технологии 
на декоративно-приложните изкуства, художествената култура и новите 
средства за информация и комуникация.

Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за установяване на изходното равни-
ще на знания и умения в края на 9. клас.
2. Изпълнение на задача за писмен анализ на творби и сравнения по 
отношение на: епоха, стил; вид и жанр изкуство; техники и техноло-
гии за цветно изграж дане на творбите; въздействие на творбите. 
КК-5а, в

Оценяване чрез 
резултата от изпъл-
нение на визуален 
тест за отчитане на 
изходно равнище 
от обучението в 9. 
клас

                          РАЗРАБОТИЛ:
                           Учител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Име, фамилия, подпис)
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13 Технологии в деко-

ративно-приложните 
изкуства
Тема 6.Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства

Нови знания Разбира специфични особености на основни и нови техники и техноло-
гии в декоративно-приложните изкуства. 
Осмисля значението на народните приложни изкуства и занаяти за 
националната и културната идентичност. 
Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии на художествените занаяти.

народни 
приложни 
изкуства, 
художествени 
занаяти

Задачи:
1. Коментиране на връзка между декора тивно-приложните изкуства и 
тра диционни техники и технологии в художествени занаяти. 
2. Създаване на проект за предмет от на роден художествен занаят. 
Изпълнение на проекта с глина или пластилин.
КК-4б,в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а

Проучване
Сравнителен анализ 
на творби
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект

14 Основни техники и 
технологии
Тема 6. Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства 

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии.

Задачи:
1. Разработване на идейна скица и цветно решение на худо жествена 
тъкан за облекло, аксесоар или интериор по избор. 
2. Разработване на декоративен мотив със стили зирани флорални 
елементи или геометрични фигури.
КК-4б, в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а

Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект

15 Нови техники и 
технологии в деко-
ративно-приложните 
изкуства
Тема 6. Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства 

упражнения 
и прак-
тически 
дейности 

Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и тради-
ционните техники и технологии.

Задачи:
1. Писмено сравняване на една традиционна и една нова техника в 
декоративно-приложните изкуства. Изразяване на собствено мнение. 
2. Разработване на идейна скица и цветово решение за предмет или 
аксесоар чрез прилагане на нови техники в декоративно-приложните 
изкуства.
КК-4б, в; КК-5а; КК-7а, в; КК-8а, в

Писмен анализ на 
творби
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача – 
проект
Визуален тест за 
самооценяване № 6

16 Технологии за раз-
глеждане на худо-
жествени творби
Тема 7. Художестве-
ната култура и новите 
средства за информа-
ция и комуникация 

Нови знания Познава произведения на изкуството от различни култури чрез интернет. 
Използва съвременни технологии за разглеждане на произведения на 
изкуството на различни народи. 
 

културно 
многообразие

Задачи:
1. Използване на сайтове за изкуство от интернет за проучване на 
информация за културни паметници – архитектура, традиционно изкус-
тво, ръкописи. 
2. Създаване на презентация с текст, изображения и мултимедийни 
компонен ти за култура на страна по из бор. Включване на коментар 
за културното многообразие.
3. Създаване на художествен проект с интерпретация на орнамент 
модул, изображение или друг култу рен обект от презентацията. Споде-
ляне на проекта в интернет.
КК-1е, КК-2б; КК-4б, в; КК-7б; КК- 8б, в

Проучване
Презентация с 
текст, изображения 
и мултимедийни 
компоненти
Изпълнение на 
творческа задача 
в екип – дигитален 
проект

17 Художествената кул-
тура и новите сред-
ства за информация 
и комуникация
Тема 7. Художестве-
ната култура и новите 
средства за информа-
ция и комуникация 

Преговор и 
обобщение 

Разработва проект в екип по теми за културното многообразие и взаим-
ното разбирателство. 
Обсъжда произведения на тема културно многообразие и взаимно раз-
бирателство.

Задачи:
1. Коментиране на информационни източници, които са използвани 
при разработване на проект.
2. Анализиране на връзки между традиционните материали и техники  
в показани  образци на народни носии и украса и съвременни 
творчес ки проекти за аксесоари, облекло. 
3. Разработване в екип на художествен проект по избрана тема, 
свързана с българската национална културна идентичност; из ползване 
на достъпни дигитал ни средства (телефон, таблет, ком пютър, фотоа-
парат, скенер) за съз даване на изображения и текст. Споделяне на 
проекта в социални мре жи. 
КК-1е, КК-2б; КК-4б, в; КК-7б; КК-8б, в

Проучване
Дискусия
Изпълнение на 
творческа задача 
в екип – дигитален 
проект
Визуален тест за 
самооценяване № 7

18 Какво знам и мога в 
края на девети клас

Контрол и 
оценка

Притежава знания и умения по очакваните резултати от обучението 
по изобразително изкуство в края на 9. клас за: религиозно изкуство, 
художествени професии, национални и регионални художествени музеи и 
галерии в България, сценични изкуства, карикатура и шарж, технологии 
на декоративно-приложните изкуства, художествената култура и новите 
средства за информация и комуникация.

Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за установяване на изходното равни-
ще на знания и умения в края на 9. клас.
2. Изпълнение на задача за писмен анализ на творби и сравнения по 
отношение на: епоха, стил; вид и жанр изкуство; техники и техноло-
гии за цветно изграж дане на творбите; въздействие на творбите. 
КК-5а, в

Оценяване чрез 
резултата от изпъл-
нение на визуален 
тест за отчитане на 
изходно равнище 
от обучението в 9. 
клас

                          РАЗРАБОТИЛ:
                           Учител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Име, фамилия, подпис)



18

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Годишното тематично разпределение се раз
работва от преподаващия учител за всяка учебна 
година и за всеки клас (а при необходимост – и 
по паралелки), като се отчитат интересите на уче
ниците и спецификата на образователната среда.

2. Годишното тематично разпределение на учи
теля по т. 1 се утвърждава от директора на учили
щето преди началото на учебната година.

3. В годишното тематично разпределение са 
предвидени общо 54 часа за задължителна подго
товка и резерв за компенсиране на учебно време 
при възникнали обстоятелства. Примерното раз
пределение и съотношение на задължителните 
часове по вида на урочните единици от учебната 
програма за 7. клас е следното: за нови знания – 
33 часа (60%), за упражнения и практически дей
ности за развиване на творческите способности 
и въображение – 15 часа (26%), за преговор и 
обобщение – 3 часа (7%), за контрол и оценка – 3 
часа (7%).

4. В колона 1 се записва с цифра поредният 
месец от годишния календар.

5. В колона 2 се записва поредният номер на 
учебната седмица, като се отчита броят на учеб
ните седмици по заповед на министъра за графи
ка на учебното време. 

6. В колона 3 се посочва темата на урочната 
единица, като тя трябва да отговаря на темата, 
записана в дневника. Темата на урочната единица 
се определя от учителя. Тя може да не е същата 
като темата на урока в учебника.

7. В колона 4 се посочва видът на урочната 
единица съобразно препоръчителното разпреде
ление на задължителните часове за годината в 
учебната програма.

8. В колона 5 се описват компетентностите 
като очаквани резултати от обучението в рамките 
на конкретната урочна единица.

9. В колона 6 се посочват новите понятия за 
конкретната урочна единица (ако има такива). 

10. В колона 7 се записват учебни дейности 
за усвояване на нови знания, за упражнения и 
практически дейности за развиване на творчес
ките способности и въображение, за преговор и 

обобщение, за контрол и оценка. В тази колона 
се посочват предвидените по раздел 5 на учебна
та програма „Дейности за придобиване на ключо
ви компетентности и междупредметни връзки“. В 
колона 7 на настоящото годишно тематично раз
пределение са използвани следните съкращения 
за ключовите компетентности (КК), дейностите и 
междупредметните връзки (а, б, в, г, д, е, ж) на 
учебната програма по изобразително изкуство за 
7. клас:

КК-1 Компетентности в областта  
на българския език

а) описания на наблюдавани обекти, среда, 
произведения на изобразителното изкуство и уче
нически творби, разширяване на речника на уче
ниците; 

б) общуване на роден език в културни ситуа
ции; 

в) използва правилни граматични и езикови 
средства; съпоставяне на общи понятия. 

КК-2 Умения за общуване на чужди езици

а) използва знанията си по чужд език, за да 
обогати информацията си по темите; 

б) използване на чужди езици за възприемане, 
обработка на информация и комуникация; 

в) положително отношение към културното 
многообразие и междукултурното общуване. 

КК-3 Математическа компетентност  
и основни компетентности в областта  
на природните науки и на технологиите

а) използва знанията си за геометрични фигу
ри, пространствените тела и техните елементи и 
свойства; 

б) използване на математически методи на мис
лене и представяне; 

в) прилагане на математически методи на мис
лене (логическо и пространствено) в творческа 
дейност; 

г) използване на геометрични фигури при съз
даване на визуални образи и знаци при създава
не на художествени проекти; 

д) използва знанията си за светлината и ней
ните свойства; 

e) използва знанията си за организмите, прос
тите вещества и техните свойства; 

ж) използва знанията си за материалите и тех
ните свойства. 
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КК-4 Дигитална компетентност 

а) използва интернет като информационен из
точник; 

б) използва знанията си за компютърната сис
тема и нейните възможности; 

в) познаване на възможностите на компютъ
ра за събиране, систематизиране, архивиране 
и ползване на информация, за подпомагане на 
творческия процес при създаване на различни 
видове изображения (образи, знаци); 

г) използва възможностите на електронните 
сис теми за виртуални посещения на галерии; пре
зентиране на резултати от изобразителна дейност 
и проекти. 

КК-5 Умения за учене

а) планиране на самостоятелната работа на 
ученика; 

б) работа в екип; 
в) развиване на мотивация и увереност за 

творческа изява и личностна реализация. 

КК-6 Социални и граждански компетентности

а) развиване на междуличностни и междукул
турни умения за общуване; 

б) толерантност при участия в колективни твор
чески проекти. 

КК-7 Инициативност и предприемчивост 

а) развиване на инициативност, креативност и 
новаторство, активно участие в проектни дейнос
ти; 

б) практическо използване на материали и 
пособия, представяне на резултати от творчески 
дейности в обществена среда. 

КК-8 Културна компетентност и умения за из-
разяване чрез творчество

а) съпоставяне на общи понятия; 

б) използва своите знания по история на музи
ката през ХІХ и ХХ век; 

в) развиване на познания за художествени 
творби и творчески дейности; 

г) разбиране ролята на естетически фактори в 
околната среда (природна и обществена); 

д) проявяване на толерантност към културното 
многообразие; 

e) развиване на естетическо чувство чрез ар
тистично себеизразяване и участие в културния 
живот. 

КК-9 Умения за подкрепа на устойчивото раз-
витие и за здравословен начин на живот и 
спорт 

а) осъзнаване на лична отговорност за опазва
не на околната среда и здравето на човека; 

б) устойчиво използване на материали и ре
сурси в учебния процес. 

 
В колона 8 се посочват методите и формите за 

оценяване (те може да са свързани с конкретната 
тема на урочната единица, но може да се отнасят 
за цял раздел или обобщена тема). Формите за 
оценяване съответстват на държавните образова
телни стандарти за оценяване (ДОС) на резулта
тите от обучението на учениците. Освен работата 
в класната стая те обхващат и други дейности 
(участие в изложби на класа, пленер, работа по 
проекти).

При възникнали обстоятелства от обективен 
характер годишното тематично разпределение 
подлежи на изменение, допълнение и преструк
туриране, което се отразява в колона 9 или в 
допълнителна таблица. Промените се утвържда
ват допълнително от директора на училището при 
спазване на препоръчителното процентно разпре
деление на задължителните учебни часове за го
дината.

Годишното тематично разпределение подлежи 
на контрол от страна на директора на училището, 
на регионалното управление на образованието и 
на Министерството на образованието и науката.
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6 . МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ТЕМА 1 . ИЗКУСТВО И РЕЛИГИЯ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение 

по темата

Изкуство и религия
нови знания
храм 
религиозно изкуство 
утвар 
религиозни образи и сим-
воли

• Описва най-общо особеностите 
на религиозното изкуство. 
• Разпознава образи и атрибути 
на божества в художествени произ-
ведения на религиозна тема.
• Обсъжда ролята на изкуството за 
религията.

• Особеностите на религиозното изкуство.
• Образи и атрибути на божества в 
художествени произведения на религиозна тема.

1. Съпоставяне на творби на религиозна тема от различни исторически епохи.
2. Коментиране на религиозни символи и атрибути на властта в творби на 
изобразителното изкуство от различни епохи.
3. Изпълнение на творчески задачи:
• Проучване в интернет на стенописи, икони и утвар от Рилския манастир;
• Разработване на дигитален проект за Рилския манастир.

Изображения с творби на религиоз-
на тема в изобразителното изкуство 
от различни епохи – с. 10 – 11.
Рубрики: 
„Вашето мнение за...“
„Творчески задачи“
„Речник на нови понятия“ – с. 10

Художествени творби на 
религиозна тема

Упражнения и практически 
дейности

• Разбира и обяснява най-общо 
връзката между религия и изкуство.
• Оценява значението на религиоз-
ните изображения за функционира-
нето на религията. 

• Връзки между религия и изкуство.
• Образи на божества в творби на архитектурата 
и изобразителното изкуство от тракийското и 
античното изкуство по българските земи.
• Иконографски канони в теми и сюжети на 
религиозното изкуство.

1. Разглеждане и сравняване на творби на религиозното изкуство от различ-
ни епохи.
2. Коментиране значението на изразни средства – форма, цвят, пространство 
и композиция в творби на религиозното изкуство.
3. Проучване и презентиране на информация от интернет за творби на 
архитектурата и изобразителното изкуство от тракийското и античното 
изкуство по българските земи с изображения на богове. 
4. Изпълнение на практически задачи:
• Създаване на рисунка или релеф с изображение на бог от тракийското или 
от античното изкуство по българските земи.
• Създаване на идеен проект (скица) по темата „Разпятие“.

Изображения с творби на изобрази-
телното изкуство и архитектурата от 
различни епохи и стилове – 
с. 12 – 13.
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мне-
ние за...“, „Творчески задачи“ –  
с. 12 – 13

Картинен тест – 1 Текущ контрол и оценка на зна-
нията и уменията по очакваните 
резултати на тема 1.

Обобщение и проверка на знанията за: храм, 
рели ги озно изкуство, утвар, религиозни образи и 
символи.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка н знания и умения  Визуален тест, с. 14
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ТЕМА 1 . ИЗКУСТВО И РЕЛИГИЯ
Тема на урока в учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по темата
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение 

по темата

Изкуство и религия
нови знания
храм 
религиозно изкуство 
утвар 
религиозни образи и сим-
воли

• Описва най-общо особеностите 
на религиозното изкуство. 
• Разпознава образи и атрибути 
на божества в художествени произ-
ведения на религиозна тема.
• Обсъжда ролята на изкуството за 
религията.

• Особеностите на религиозното изкуство.
• Образи и атрибути на божества в 
художествени произведения на религиозна тема.

1. Съпоставяне на творби на религиозна тема от различни исторически епохи.
2. Коментиране на религиозни символи и атрибути на властта в творби на 
изобразителното изкуство от различни епохи.
3. Изпълнение на творчески задачи:
• Проучване в интернет на стенописи, икони и утвар от Рилския манастир;
• Разработване на дигитален проект за Рилския манастир.

Изображения с творби на религиоз-
на тема в изобразителното изкуство 
от различни епохи – с. 10 – 11.
Рубрики: 
„Вашето мнение за...“
„Творчески задачи“
„Речник на нови понятия“ – с. 10

Художествени творби на 
религиозна тема

Упражнения и практически 
дейности

• Разбира и обяснява най-общо 
връзката между религия и изкуство.
• Оценява значението на религиоз-
ните изображения за функционира-
нето на религията. 

• Връзки между религия и изкуство.
• Образи на божества в творби на архитектурата 
и изобразителното изкуство от тракийското и 
античното изкуство по българските земи.
• Иконографски канони в теми и сюжети на 
религиозното изкуство.

1. Разглеждане и сравняване на творби на религиозното изкуство от различ-
ни епохи.
2. Коментиране значението на изразни средства – форма, цвят, пространство 
и композиция в творби на религиозното изкуство.
3. Проучване и презентиране на информация от интернет за творби на 
архитектурата и изобразителното изкуство от тракийското и античното 
изкуство по българските земи с изображения на богове. 
4. Изпълнение на практически задачи:
• Създаване на рисунка или релеф с изображение на бог от тракийското или 
от античното изкуство по българските земи.
• Създаване на идеен проект (скица) по темата „Разпятие“.

Изображения с творби на изобрази-
телното изкуство и архитектурата от 
различни епохи и стилове – 
с. 12 – 13.
Рубрики: „Още за...“, „Вашето мне-
ние за...“, „Творчески задачи“ –  
с. 12 – 13

Картинен тест – 1 Текущ контрол и оценка на зна-
нията и уменията по очакваните 
резултати на тема 1.

Обобщение и проверка на знанията за: храм, 
рели ги озно изкуство, утвар, религиозни образи и 
символи.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оценка н знания и умения  Визуален тест, с. 14
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ТЕМА 2 . ХУДОЖНИК И ТВОРЧЕСТВО – ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в съответствие с 
изискванията в учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

Художник и творчество
нови знания
художествен критик 
историк на изкуството
художник учител

Познава основни видове професии в областта на
архитектурата и изобразителните изкуства 
(архитект, скулптор, живописец, график, дизайнер, 
сценограф, керамик и др.).

• Професии на художниците в 
миналото и днес.
Различните творчески професии 
спрямо реализацията на 
художествената дейност в 
обществената среда.

1. Коментиране на приложението на художествени идеи и 
материали спрямо вида изкуство.
2. Създаване на мебелна конструкция или предмет с нестандартна 
форма. Описание на художествени материали за проекта.

Репродукции на известни творби на 
художници, архитекти и дизайнери от различни 
епохи и от съвременността – с. 16 – 17.
Рубрика: „Въпроси и задачи“ – с. 17
Речник с нови понятия.

Професията на художника
Мисли на художници
нови знания
художествен критик 
историк на изкуството
художник учител

• Разграничава различни видове професии 
според вида художествена дейност.
• Оценява значението на художествените 
професии за обществото и коментира тяхната 
специфика.

• Ролята на различните 
художествени професии за 
възприемане на изобразителното 
изкуство и за създаване на 
художествена култура. 

1. Изразяване на впечатления от художествена творба. 
• Изпълнение на творчески проект за създаване на рекламни 
материали. Популяризиране на резултатите с електронни средства.
2. Създаване на портфолио, оформено с графични елементи.
3. Проучване в интернет на творчеството и известни мисли на 
художници, създаване на презентация с електронни средства.

Изображения на документални свидетелства 
на изкуствоведски трудове, постери на 
художници, художествени експозици – с. 18.
Рубрики: 
„Въпроси и задачи“ – с. 18
„Творчески задачи“ – с. 19 и с. 21
Речник с нови понятия.

Визуален тест – 2 Знания за спецификата на художествени 
професии. Различаване на художествени 
произведения в синтез с архитектурата. 
Писмено изразяване на мнение за работата на 
художествени критици и изкуствоведи. 

Обобщение и проверка на 
знанията за художествени творби в 
обществена среда и обществената 
роля на художествените професии.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 22
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ТЕМА 2 . ХУДОЖНИК И ТВОРЧЕСТВО – ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в съответствие с 
изискванията в учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествената 

практика към нея 
Дейности и задачи: Ресурси за обучение по темата

Художник и творчество
нови знания
художествен критик 
историк на изкуството
художник учител

Познава основни видове професии в областта на
архитектурата и изобразителните изкуства 
(архитект, скулптор, живописец, график, дизайнер, 
сценограф, керамик и др.).

• Професии на художниците в 
миналото и днес.
Различните творчески професии 
спрямо реализацията на 
художествената дейност в 
обществената среда.

1. Коментиране на приложението на художествени идеи и 
материали спрямо вида изкуство.
2. Създаване на мебелна конструкция или предмет с нестандартна 
форма. Описание на художествени материали за проекта.

Репродукции на известни творби на 
художници, архитекти и дизайнери от различни 
епохи и от съвременността – с. 16 – 17.
Рубрика: „Въпроси и задачи“ – с. 17
Речник с нови понятия.

Професията на художника
Мисли на художници
нови знания
художествен критик 
историк на изкуството
художник учител

• Разграничава различни видове професии 
според вида художествена дейност.
• Оценява значението на художествените 
професии за обществото и коментира тяхната 
специфика.

• Ролята на различните 
художествени професии за 
възприемане на изобразителното 
изкуство и за създаване на 
художествена култура. 

1. Изразяване на впечатления от художествена творба. 
• Изпълнение на творчески проект за създаване на рекламни 
материали. Популяризиране на резултатите с електронни средства.
2. Създаване на портфолио, оформено с графични елементи.
3. Проучване в интернет на творчеството и известни мисли на 
художници, създаване на презентация с електронни средства.

Изображения на документални свидетелства 
на изкуствоведски трудове, постери на 
художници, художествени експозици – с. 18.
Рубрики: 
„Въпроси и задачи“ – с. 18
„Творчески задачи“ – с. 19 и с. 21
Речник с нови понятия.

Визуален тест – 2 Знания за спецификата на художествени 
професии. Различаване на художествени 
произведения в синтез с архитектурата. 
Писмено изразяване на мнение за работата на 
художествени критици и изкуствоведи. 

Обобщение и проверка на 
знанията за художествени творби в 
обществена среда и обществената 
роля на художествените професии.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 22
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ТЕМА 3 . ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ В БЪЛГАРИЯ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Национални художествени 
музеи и галерии

нови знания
национален художествен 
музей

Познава и назовава основни 
художествени музеи в България: 
Национална художествена галерия, 
Национален етнографски музей, 
Национален исторически музей.

• Особености на художествените експозиции в 
национални художествени музеи и галерии.

1. Съпоставяне и откриване на значението на музеите за 
българската култура.
2. Проучване в интернет на експозиции и творби.
3. Изразяване на мнение за:
– художествени произведения от автор в конкретен стил 
или направление – с. 25;
– начини за популяризиране на музейните експонати.
4. Разработване на проект за плакат за изложба. 

Изображения с художествени експозиции и художествени 
галерии – с. 24 – 25
Рубрики: „Вашето мнение за...“, „Творческа задача“ –   
с. 25

Визуален тест – 3 Текущ контрол и оценка на знанията 
и уменията за художествени музеи, 
галерии и изложбени експозиции.

Обобщение и проверка на знанията за 
художествени музеи, галерии и изложбени 
експозиции.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и 
преговор.

Визуален тест – с. 28
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ТЕМА 3 . ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ В БЪЛГАРИЯ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Национални художествени 
музеи и галерии

нови знания
национален художествен 
музей

Познава и назовава основни 
художествени музеи в България: 
Национална художествена галерия, 
Национален етнографски музей, 
Национален исторически музей.

• Особености на художествените експозиции в 
национални художествени музеи и галерии.

1. Съпоставяне и откриване на значението на музеите за 
българската култура.
2. Проучване в интернет на експозиции и творби.
3. Изразяване на мнение за:
– художествени произведения от автор в конкретен стил 
или направление – с. 25;
– начини за популяризиране на музейните експонати.
4. Разработване на проект за плакат за изложба. 

Изображения с художествени експозиции и художествени 
галерии – с. 24 – 25
Рубрики: „Вашето мнение за...“, „Творческа задача“ –   
с. 25

Визуален тест – 3 Текущ контрол и оценка на знанията 
и уменията за художествени музеи, 
галерии и изложбени експозиции.

Обобщение и проверка на знанията за 
художествени музеи, галерии и изложбени 
експозиции.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и 
преговор.

Визуален тест – с. 28
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ТЕМА 4 . ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА – СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
Тема на урока в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, разгледани в темата 
и в художествената практика към нея Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

Изобразителното изкуство 
и сценичните изкуства

нови знания
сценични изкуства

• Обяснява връзката на 
изобразителното изкуство със 
сценичните изкуства.

• Взаимодействие на изобразителното изкуство и дру-
гите изкуства. Използвани художествени материали за 
създаване на визуални образи в сценографски проекти.
• Роля на сценографията за въздействието на 
сценичните изкуства.
• Развитие на сценографията от Ренесанса до наши 
дни. Проекти за сценични спектакли на известни 
художници. 

1. Коментар за създаване на сценични образи в контекста на различни 
художествени течения през ХХ век. 
2. Разглеждане на примери на проекти от театрална школа „Баухаус“.
3. Създаване на рисунка на сценичен костюм.

 

Изображения на различни видове 
сцени и сценографски решения за 
костюми – с. 30 – 31.
Рубрики: „Въпроси и задачи“,
„Още за...“ – с. 31
Речник на нови понятия 

Художникът и сценичните 
изкуства

нови знания
сценично осветление

• Коментира ролята на 
сценографското решение за 
въздействието на спектакъла.

• Композиция и изразни средства в сценографията 
съобразно вида сценично изкуство. Сценично 
осветление – видове и функция – ил. 5, 7, 9 – 13.
Етапи за изграждане на сценографски проект или 
макет с живописни, графични и пластични изразни 
средства – ил. 1 – 4, 8.

1. Проучване на времето, бита, средата, описани в изучаван литературен 
текст; разработване на композиция по избран момент от творбата:
– задача за създаване на декор, костюм, предмет;
– скициране на разположението на актьори в сценичното пространство;
– мястото на декорите.

Изображения на етапи от създаване 
на сценографски решения.
Схема за сценично осветление.
Рубрики: „Творческа задача“,
„Още за...“ – с. 33
Речник на нови понятия

Сценографски проект

упражнения и практически 
дейности

•. Изготвя сценографски проект 
за спектакъл.

Запознаване с творчеството на сценариста, 
режисьора и художника при създаването на сценичен 
спектакъл.
Стъпки за създаване на училищен спектакъл.
Творчески задачи по създаване на визуално 
оформление – рисуване, конструиране, създаване на 
електронни ефекти, грим и прически.

1. Създаване на сценографски проект. Изпълнение на творческа задача – 
работа в екип.
2. Обсъждане на различни варианти за композиционни и цветови решения. 
Коментар за използване на различни материали. 
3. Коментиране на използването на класически и цифрови изображения в 
композиционни решения. Разглеждане на изразни средства и материали в 
театрални и музикални спектакли – с. 34 и 35.

Изображения на различни етапи и 
дейности за художествено оформле-
ние спрямо вида сценично изкуство 
– с. 34 – 35
Рубрика: „Въпроси и задачи“.

Визуален тест – 4 Текущ контрол и оценка на 
знанията и уменията по тема 4 
на учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за 
изобразителното изкуство и връзката му със 
сценичните изкуства. 

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 36
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ТЕМА 4 . ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И ДРУГИТЕ ИЗКУСТВА – СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
Тема на урока в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата 
в съответствие с изискванията 

в учебната програма

Образователни проблеми, разгледани в темата 
и в художествената практика към нея Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

Изобразителното изкуство 
и сценичните изкуства

нови знания
сценични изкуства

• Обяснява връзката на 
изобразителното изкуство със 
сценичните изкуства.

• Взаимодействие на изобразителното изкуство и дру-
гите изкуства. Използвани художествени материали за 
създаване на визуални образи в сценографски проекти.
• Роля на сценографията за въздействието на 
сценичните изкуства.
• Развитие на сценографията от Ренесанса до наши 
дни. Проекти за сценични спектакли на известни 
художници. 

1. Коментар за създаване на сценични образи в контекста на различни 
художествени течения през ХХ век. 
2. Разглеждане на примери на проекти от театрална школа „Баухаус“.
3. Създаване на рисунка на сценичен костюм.

 

Изображения на различни видове 
сцени и сценографски решения за 
костюми – с. 30 – 31.
Рубрики: „Въпроси и задачи“,
„Още за...“ – с. 31
Речник на нови понятия 

Художникът и сценичните 
изкуства

нови знания
сценично осветление

• Коментира ролята на 
сценографското решение за 
въздействието на спектакъла.

• Композиция и изразни средства в сценографията 
съобразно вида сценично изкуство. Сценично 
осветление – видове и функция – ил. 5, 7, 9 – 13.
Етапи за изграждане на сценографски проект или 
макет с живописни, графични и пластични изразни 
средства – ил. 1 – 4, 8.

1. Проучване на времето, бита, средата, описани в изучаван литературен 
текст; разработване на композиция по избран момент от творбата:
– задача за създаване на декор, костюм, предмет;
– скициране на разположението на актьори в сценичното пространство;
– мястото на декорите.

Изображения на етапи от създаване 
на сценографски решения.
Схема за сценично осветление.
Рубрики: „Творческа задача“,
„Още за...“ – с. 33
Речник на нови понятия

Сценографски проект

упражнения и практически 
дейности

•. Изготвя сценографски проект 
за спектакъл.

Запознаване с творчеството на сценариста, 
режисьора и художника при създаването на сценичен 
спектакъл.
Стъпки за създаване на училищен спектакъл.
Творчески задачи по създаване на визуално 
оформление – рисуване, конструиране, създаване на 
електронни ефекти, грим и прически.

1. Създаване на сценографски проект. Изпълнение на творческа задача – 
работа в екип.
2. Обсъждане на различни варианти за композиционни и цветови решения. 
Коментар за използване на различни материали. 
3. Коментиране на използването на класически и цифрови изображения в 
композиционни решения. Разглеждане на изразни средства и материали в 
театрални и музикални спектакли – с. 34 и 35.

Изображения на различни етапи и 
дейности за художествено оформле-
ние спрямо вида сценично изкуство 
– с. 34 – 35
Рубрика: „Въпроси и задачи“.

Визуален тест – 4 Текущ контрол и оценка на 
знанията и уменията по тема 4 
на учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за 
изобразителното изкуство и връзката му със 
сценичните изкуства. 

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 36
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ТЕМА 5 . ИЗКУСТВОТО НА КАРИКАТУРАТА

Тема на урока  
в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани в темата  
и в художествената практика към нея Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Изкуството на 
карикатурата

нови знания
карикатура 
шарж 
деформация 

• Познава особеностите на 
карикатурата и нейната социална 
функция. 
• Разграничава жанрове в кари-
катурата. 
• Коментира произведения на 
карикатурата и изразява позиция. 

• Запознаване с особеностите на карикатурата.
• Разглеждане на карикатури от различни жанрове.
• Изразни средства в карикатурата; роля на 
деформацията.
• Поява и развитие на каиркатурата в България, видни 
карикатуристи у нас.

1. Разглеждане и сравняване на карикатури от различни епохи и 
жанрове. Изразяване на собствено мнение и оценка.
2. Коментиране на появата и развитието на карикатурата в България. 
Разглеждане и сравняване на творби на български художници 
карикатуристи от миналото и съвременността.
3. Изпълнение на творческа задача:
• създаване на карикатура с помощта на дигитална програма.

Изображения с творби на художници 
карикатуристи от различни епохи – с. 38 – 39.
Рубрики:
„Още за...“  – с. 38
„Вашето мнение за...“  – с. 38
„Творческа задача“  – с. 39
Речник на понятията – с. 38

Шарж 

нови знания
шарж 
деформация 

• Създава шарж, като използва 
графични, живописни или пластич-
ни изразни средства.
• Коментира произведения на 
карикатурата и изразява позиция. 

• Запознаване с особеностите на шаржа. 
• Сравняване на карикатура и шарж – общи 
характеристики и различия.
• Етапи на работа при рисуване и моделиране на 
шарж.

1. Разглеждане на изображения с шаржове на различни художници.
2. Коментиране на ролята на изразните средства при създаване на 
шарж.
3. Запознаване с етапи на работа при рисуване и моделиране на 
шарж.
4. Изпълнение на творчески задачи:
• създаване на шарж на приятел или съученик по натура или снимка 
чрез рисуване или моделиране;
• използване на подходящи изразни средства за изразителност на 
образа.

Рисунки и моделирани фигури на шаржове 
в творби на художници и ученически 
произведения – с. 40 – 41.
Рубрики:
Етапи на работа – с. 41
„Вашето мнение за...“ – с. 41
„Творчески задачи“  – с. 41

Визуален тест – 5 Текущ контрол и оценка на 
знанията и уменията по тема 5 на 
учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за карикатура, 
шарж, изразни средства – деформация.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 42.
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ТЕМА 5 . ИЗКУСТВОТО НА КАРИКАТУРАТА

Тема на урока  
в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани в темата  
и в художествената практика към нея Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Изкуството на 
карикатурата

нови знания
карикатура 
шарж 
деформация 

• Познава особеностите на 
карикатурата и нейната социална 
функция. 
• Разграничава жанрове в кари-
катурата. 
• Коментира произведения на 
карикатурата и изразява позиция. 

• Запознаване с особеностите на карикатурата.
• Разглеждане на карикатури от различни жанрове.
• Изразни средства в карикатурата; роля на 
деформацията.
• Поява и развитие на каиркатурата в България, видни 
карикатуристи у нас.

1. Разглеждане и сравняване на карикатури от различни епохи и 
жанрове. Изразяване на собствено мнение и оценка.
2. Коментиране на появата и развитието на карикатурата в България. 
Разглеждане и сравняване на творби на български художници 
карикатуристи от миналото и съвременността.
3. Изпълнение на творческа задача:
• създаване на карикатура с помощта на дигитална програма.

Изображения с творби на художници 
карикатуристи от различни епохи – с. 38 – 39.
Рубрики:
„Още за...“  – с. 38
„Вашето мнение за...“  – с. 38
„Творческа задача“  – с. 39
Речник на понятията – с. 38

Шарж 

нови знания
шарж 
деформация 

• Създава шарж, като използва 
графични, живописни или пластич-
ни изразни средства.
• Коментира произведения на 
карикатурата и изразява позиция. 

• Запознаване с особеностите на шаржа. 
• Сравняване на карикатура и шарж – общи 
характеристики и различия.
• Етапи на работа при рисуване и моделиране на 
шарж.

1. Разглеждане на изображения с шаржове на различни художници.
2. Коментиране на ролята на изразните средства при създаване на 
шарж.
3. Запознаване с етапи на работа при рисуване и моделиране на 
шарж.
4. Изпълнение на творчески задачи:
• създаване на шарж на приятел или съученик по натура или снимка 
чрез рисуване или моделиране;
• използване на подходящи изразни средства за изразителност на 
образа.

Рисунки и моделирани фигури на шаржове 
в творби на художници и ученически 
произведения – с. 40 – 41.
Рубрики:
Етапи на работа – с. 41
„Вашето мнение за...“ – с. 41
„Творчески задачи“  – с. 41

Визуален тест – 5 Текущ контрол и оценка на 
знанията и уменията по тема 5 на 
учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за карикатура, 
шарж, изразни средства – деформация.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 42.
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ТЕМА 6 . ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА
Тема на урока в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата  

и в художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Технологии в декоратив-
но-приложните изкуства

нови знания
народни приложни 
изкуства, художествени 
занаяти

• Разбира специфични особености на 
основни и нови техники и технологии в 
декоративно-приложните изкуства. 
• Осмисля значението на народните 
приложни изкуства и занаяти за нацио-
налната и културната идентичност. 

• Специфични особености на основни и 
нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.
• Връзка между декоративно-приложните 
изкуства и традиционните техники и 
технологии на художествените занаяти.
• Традиционни техники и технологии на 
декоративно-приложните изкуства.
 

1. Разглеждане и сравняване на творби на декоративните и 
приложните изкуства – с. 44.
2. Коментиране на традиционни техники и технологии на 
декоративните и приложните изкуства – с. 45.
3. Оценяване на влиянието на нови материали, техники и 
технологии върху художествената изразителност на форми, 
пространствени и композиционни решения.
4. Запознаване с етапи на работа при изпълнение на творби на 
декоративно-приложните изкуства.
5. Изпълнение на творчески задачи.

Изображения с творби на декоративните и 
приложните изкуства – с. 44 – 45.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“  – с. 44
Етапи на работа – с. 45
„Творчески задачи“  – с. 45
Речник на понятията – с. 44

Основни техники и 
технологии

упражнения и практически 
дейности

Познава основни техники и технологии 
в декоративните и приложните изкуства.

Основни техники и технологии в 
декоративните и приложните изкуства.

1. Запознаване с основни техники и технологии в декоративните 
и приложните изкуства.
2. Проследяване на етапите на работа при създаване на творба 
на декоративно-приложните изкуства.
3. Разглеждане и сравняване на творби на декоративно-прилож-
ните изкуства и резултати от ученическо творчество.

Изображения с творби на декоративните и при-
ложните изкуства и ученически творби – с. 46 – 47.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 46
Етапи на работа – с. 46
„Творческа задача“ – с. 47

Нови техники и техноло-
гии в декоративно-при-
ложните изкуства
упражнения и практически 
дейности

• Коментира нови технологии в 
декоративно-приложните изкуства.
• Прилага нови технологии на 
декоративно-приложните изкуства в 
творчески задачи.

Нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.

1. Запознаване с нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.
2. Проследяване на етапи на работата при създаване на творби на 
декоративно-приложните изкуства с различни нови техники.
3. Разглеждане и сравняване на творби на декоративно-прилож-
ните изкуства и резултати от ученическо творчество.

Изображения с творби на декоративните и 
приложните изкуства и ученически творби –  
с. 48 – 49.
Рубрики:
Етапи на работа – с. 48, 49
„Творчески задачи“ – с. 47

Визуален тест – 6 Текущ контрол и оценка на знанията и  
уменията по тема 4 на учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за тех-
нологии в декоративно-приложните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 50.
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ТЕМА 6 . ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА
Тема на урока в учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата  

и в художествената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Технологии в декоратив-
но-приложните изкуства

нови знания
народни приложни 
изкуства, художествени 
занаяти

• Разбира специфични особености на 
основни и нови техники и технологии в 
декоративно-приложните изкуства. 
• Осмисля значението на народните 
приложни изкуства и занаяти за нацио-
налната и културната идентичност. 

• Специфични особености на основни и 
нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.
• Връзка между декоративно-приложните 
изкуства и традиционните техники и 
технологии на художествените занаяти.
• Традиционни техники и технологии на 
декоративно-приложните изкуства.
 

1. Разглеждане и сравняване на творби на декоративните и 
приложните изкуства – с. 44.
2. Коментиране на традиционни техники и технологии на 
декоративните и приложните изкуства – с. 45.
3. Оценяване на влиянието на нови материали, техники и 
технологии върху художествената изразителност на форми, 
пространствени и композиционни решения.
4. Запознаване с етапи на работа при изпълнение на творби на 
декоративно-приложните изкуства.
5. Изпълнение на творчески задачи.

Изображения с творби на декоративните и 
приложните изкуства – с. 44 – 45.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“  – с. 44
Етапи на работа – с. 45
„Творчески задачи“  – с. 45
Речник на понятията – с. 44

Основни техники и 
технологии

упражнения и практически 
дейности

Познава основни техники и технологии 
в декоративните и приложните изкуства.

Основни техники и технологии в 
декоративните и приложните изкуства.

1. Запознаване с основни техники и технологии в декоративните 
и приложните изкуства.
2. Проследяване на етапите на работа при създаване на творба 
на декоративно-приложните изкуства.
3. Разглеждане и сравняване на творби на декоративно-прилож-
ните изкуства и резултати от ученическо творчество.

Изображения с творби на декоративните и при-
ложните изкуства и ученически творби – с. 46 – 47.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 46
Етапи на работа – с. 46
„Творческа задача“ – с. 47

Нови техники и техноло-
гии в декоративно-при-
ложните изкуства
упражнения и практически 
дейности

• Коментира нови технологии в 
декоративно-приложните изкуства.
• Прилага нови технологии на 
декоративно-приложните изкуства в 
творчески задачи.

Нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.

1. Запознаване с нови техники и технологии в декоративните и 
приложните изкуства.
2. Проследяване на етапи на работата при създаване на творби на 
декоративно-приложните изкуства с различни нови техники.
3. Разглеждане и сравняване на творби на декоративно-прилож-
ните изкуства и резултати от ученическо творчество.

Изображения с творби на декоративните и 
приложните изкуства и ученически творби –  
с. 48 – 49.
Рубрики:
Етапи на работа – с. 48, 49
„Творчески задачи“ – с. 47

Визуален тест – 6 Текущ контрол и оценка на знанията и  
уменията по тема 4 на учебната програма.

Обобщение и проверка на знанията за тех-
нологии в декоративно-приложните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 50.
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ТЕМА 7 . ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА И НОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОУМНИКАЦИЯ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в художествената 

практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Технологии за 
разглеждане на 
художествени творби

нови знания
културно многообразие

• Познава произведения на изкуството 
от различни култури чрез интернет. 
• Използва съвременни технологии 
за разглеждане на произведения на 
изкуството на различни народи. 

• Съвременните информационни и 
комуникационни технологии, базирани в 
интернет, за опознаване на различни култури.
• Понятие за културно многообразие.
• Проучване на различни култури чрез интернет.

1. Запознаване с възможности на съвременни информационни 
и комуникационни технологи в интернет (сайтове за изкуство) 
за разглеждане на художествени творби.
2. Проучване на информация в интернет за културно 
многообразие на различни народи и епохи. Създаване на 
презентация.
3. Изпълнение на творчески проект:
• интерпретация на орнамент, модул, изображение или друг 
културен обект по материали от проучването.

Изображения с художествени творби от изкуството 
на различни народи и епохи – с. 52 – 53.
Снимки на монитор с материали от проучването.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 52 
Етапи на работа – с. 53
„Въпроси и задачи“ – с. 53
„Творческа задача“ – с. 53

Художествената култура 
и новите средства 
за информация и 
комуникация

преговор и обобщение

Разработва проект в екип по теми за 
културното многообразие и взаимното 
разбирателство. 
Обсъжда произведения на тема култур-
но многообразие и взаимно разбира-
телство.

• Дигитални технологии и комуникация 
в интернет за създаване и обсъждане на 
художествени проекти.
• Особености на дигиталните проекти.
• Дигитални проекти по материали на 
българското материално и нематериално 
културно наследство.
• Етапи на работа при създаване на дигитален 
проект.

1. Разширяване на знанията за дигитални технологии и проекти 
за изкуство.
2. Проучване на образци от българското материално и немате-
риално културно наследство с помощта на съвременни дигитал-
ни средства и технологии.
3. Създаване на дигитален проект по материали от проучването.
4. Изпълнение на творчески задачи:
• създаване на художествен проект по избрана тема, свързана 
с националната културна идентичност.

Изображения с художествени творби и проучване 
–  с. 52 – 53.
Снимки на монитор с материали от проучването.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 54 
Етапи на работа – с. 55
„Творчески задачи“ – с. 55

Визуален тест – 7 Текущ контрол и оценка на знанията 
и уменията по тема 4 на учебната 
програма.

Обобщение и проверка на знанията за 
художествената култура и новите средства за 
информация и комуникация.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 56.
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ТЕМА 7 . ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА И НОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОУМНИКАЦИЯ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия 

Очаквани резултати по темата в 
съответствие с изискванията в 

учебната програма

Образователни проблеми,  
разгледани в темата и в художествената 

практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

Технологии за 
разглеждане на 
художествени творби

нови знания
културно многообразие

• Познава произведения на изкуството 
от различни култури чрез интернет. 
• Използва съвременни технологии 
за разглеждане на произведения на 
изкуството на различни народи. 

• Съвременните информационни и 
комуникационни технологии, базирани в 
интернет, за опознаване на различни култури.
• Понятие за културно многообразие.
• Проучване на различни култури чрез интернет.

1. Запознаване с възможности на съвременни информационни 
и комуникационни технологи в интернет (сайтове за изкуство) 
за разглеждане на художествени творби.
2. Проучване на информация в интернет за културно 
многообразие на различни народи и епохи. Създаване на 
презентация.
3. Изпълнение на творчески проект:
• интерпретация на орнамент, модул, изображение или друг 
културен обект по материали от проучването.

Изображения с художествени творби от изкуството 
на различни народи и епохи – с. 52 – 53.
Снимки на монитор с материали от проучването.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 52 
Етапи на работа – с. 53
„Въпроси и задачи“ – с. 53
„Творческа задача“ – с. 53

Художествената култура 
и новите средства 
за информация и 
комуникация

преговор и обобщение

Разработва проект в екип по теми за 
културното многообразие и взаимното 
разбирателство. 
Обсъжда произведения на тема култур-
но многообразие и взаимно разбира-
телство.

• Дигитални технологии и комуникация 
в интернет за създаване и обсъждане на 
художествени проекти.
• Особености на дигиталните проекти.
• Дигитални проекти по материали на 
българското материално и нематериално 
културно наследство.
• Етапи на работа при създаване на дигитален 
проект.

1. Разширяване на знанията за дигитални технологии и проекти 
за изкуство.
2. Проучване на образци от българското материално и немате-
риално културно наследство с помощта на съвременни дигитал-
ни средства и технологии.
3. Създаване на дигитален проект по материали от проучването.
4. Изпълнение на творчески задачи:
• създаване на художествен проект по избрана тема, свързана 
с националната културна идентичност.

Изображения с художествени творби и проучване 
–  с. 52 – 53.
Снимки на монитор с материали от проучването.
Рубрики:
„Вашето мнение за...“ – с. 54 
Етапи на работа – с. 55
„Творчески задачи“ – с. 55

Визуален тест – 7 Текущ контрол и оценка на знанията 
и уменията по тема 4 на учебната 
програма.

Обобщение и проверка на знанията за 
художествената култура и новите средства за 
информация и комуникация.

Изпълнение на визуален тест за самооценяване и преговор. Визуален тест – с. 56.
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7 . УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 9 . КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА)

Приложение № 16 към т. 16

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по изобразително изкуство в пър

вия гимназиален етап е насочено към умения, 
знания и отношения, които формират цялостен 
и задълбочен интерес към постиженията на на
ционалната и световната художествена култура. 
Художественото образование през този етап е 
базирано върху индивидуалния опит и творческия 
потенциал на всеки ученик и неговите възмож
ности за свободно изразяване на идеи и позиции 
чрез знания и умения от областта на изобразител
ните изкуства. Учебният предмет изобразително 
изкуство през първия гимназиален етап развива и 

систематизира знания, които ученикът е придобил 
в прогимназиалния етап. Нов акцент са знания
та и дейностите, свързани с теорията и история
та на изкуството и връзката между изкуството и 
виртуалната среда. Основна цел на обучението 
по изобразително изкуство е стремежът към из
граждане на художествена култура и съвременни 
критерии за ориентиране в света на изкуството.

Обучението по изобразително изкуство в IX 
клас е насочено към: овладяване на знания за 
функционирането на изобразителното изкуство в 
контекста на културата и връзката му с религията, 
други изкуства и социални структури; усвояване 
на базисни знания за отношението изкуство и ре
лигия; осъзнаване на социалната роля на карика
турата; разширяване и задълбочаване на знанията 
и уменията в областта на технологиите в декора
тивноприложните и сценичните изкуства; прилага
не на дигиталните технологии за възприемане на 
изкуство и в творческата дейност на учениците; 
развиване на умения за възприемане и интерпре
тация на художествени произведения; усвояване 
на базисни знания за водещи национални и регио
нални музеи в България и формиране на интереси 
към националното художествено наследство.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА 
КОМПЕ-

ТЕНТНОСТ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Изкуството и 
неговата 
история

• Коментира взаимовръзката между религиозно изкуство и религия.
• Описва произведения на религиозна тема, като разпознава образи и атрибути на божества.
• Обяснява и оценява значението на изкуството за религията.
• Описва художествени произведения на основата на съдържателни и стилистични белези.
• Анализира връзките на изкуствата с философията, религиозните вярвания и популярната култура.
• Коментира устно или писмено идеи и възгледи за изкуството на различни български автори.
• Изброява най-големите музеи и изложбени центрове в България, познавайки най-общо историята им.
• Оценява значението на българските художествени музеи за българската култура, като се аргументира.
• Познава основни художествени професии и ги разграничава.
• Разграничава работата на художника, художника учител, художествения критик, историка на изкуството.
• Оценява социалната роля на професиите в изкуството и коментира тяхната специфика.
• Описва произведения на художници, като разграничава тема (сюжет), материал и изразни сред-
ства, и изразява лично отношение.
• Коментира идеи и/или възгледи за изкуството на художници и изразява лично мнение.

Художестве-
на дейност

• Познава особеностите на видовете и жанрове изобразително изкуство, коментира и ги открива в 
дадени произведения.
• Обяснява процеса на създаване на свои творби и проекти, като коментира теми, образи и симво-
ли, използвани в тях.
• Разбира значението на дигиталните технологии за проектиране и представяне на творчески идеи.

Визуална 
култура и 
медии

• Описва съвременни модели за визуализиране на социален опит и творби със социална насоченост.
• Обяснява ролята на карикатурата за разкриване на актуални проблеми на обществото.
• Демонстрира умения за проучване на художествени музеи в България чрез интернет.
• Коментира разширените граници на съвременното изкуство в диалог с другите изкуства.
• Осъзнава възможностите на изкуството за представяне на информация и разработва проекти за 
културното многообразие и взаимното разбирателство.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
ОТ ОБУЧЕНИЕТО НОВИ ПОНЯТИЯ

Изкуство и религия • Описва най-общо особеностите на религиозното изкуство.
• Разбира и обяснява най-общо връзката между религия и изкуство.
• Разпознава образи и атрибути на божества в художествени 
произведения на религиозна тема.
• Обсъжда ролята на изкуството за религията.
• Оценява значението на религиозните изображения за функцио-
нирането на религията.

храм
религиозно изкуство 
утвар
религиозни образи и 
символи

Художник и творчест-
во – професията на 
художника

• Познава основни видове професии в областта на архитектурата 
и изобразителните изкуства (архитект, скулптор, живописец, гра-
фик, дизайнер, сценограф, керамик и др.).
• Разграничава различни видове професии според вида художест-
вена дейност.
• Оценява значението на художествените професии за обществото 
и коментира тяхната специфика.

художникът учител
художествен критик 
историк на 
изкуството

Художествени музеи и 
галерии в България

• Познава и назовава основни художествени музеи в България: 
Национална художествена галерия, Национален етнографски музей, 
Национален исторически музей.
• Извършва посещение и демонстрира знания за художествен 
музей (художествена галерия) в България, като описва най-общо 
различни видове експозиции.
• Коментира значението на националните музеи и художествени 
галерии за българската култура и национална идентичност.

Национален 
художествен музей 
Регионален 
художествен музей

Изобразителното 
изкуство и другите 
изкуства – сценични 
изкуства

• Обяснява връзката на изобразителното изкуство със сценичните 
изкуства, като дава подходящи примери.
• Изготвя сценографски проект за спектакъл.
• Коментира ролята на сценографското решение за въздействието 
на спектакъла.

сценични изкуства 
сценично осветление

Изкуството на 
карикатурата

• Познава особеностите на карикатурата и нейната социална функ-
ция.
• Разграничава жанрове в карикатурата.
• Създава шарж, като използва графични, живописни или пластич-
ни изразни средства.
• Коментира произведения на карикатурата и изразява позиция.

карикатура 
шарж
деформация

Технологии в 
декоративно-прилож-
ните изкуства

• Разбира специфични особености на основни и нови техники и 
технологии в декоративно-приложните изкуства.
• Осмисля значението на народните приложни изкуства и занаяти 
за националната и културната идентичност.
• Коментира връзката между декоративно-приложните изкуства и 
традиционните техники и технологии на художествените занаяти.

народни приложни 
изкуства 
художествени 
занаяти

Художествената култу-
ра и новите средства 
за информация и 
комуникация

• Познава произведения на изкуството от различни култури чрез 
интернет.
• Използва съвременни технологии за разглеждане на произведе-
ния на изкуството на различни народи.
• Разработва проект в екип по теми за културното многообразие и 
взаимното разбирателство.
• Обсъжда произведения на тема културно многообразие и взаим-
но разбирателство.

културно 
многообразие
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета 
в ІX клас – 18 часа.

Новите знания се въвеждат чрез теоретични 
уроци (уроци, свързани с теория и с историята на 
изкуството) и уроци с практически изобразител
ни задачи. Практическите дейности са свързани 
с усвояване на нови знания и умения, съдействат 
за затвърждаване и развиване на изобразителни 
умения, за разгръщане на творчески способности 
и въображение.

Упражненията в обучението по изобразително 
изкуство се включват в практическите дейности и 
са неразделна част от художествената практика 
на ученика.

Учебната програма предоставя свобода при 
подбора на методите и средствата за постигане 
на очакваните резултати. В този смисъл темите за 
учебно съдържание не следва да са в задължи
телна последователност.

Съотношението между разпределението на ча
совете по различните дейности, цитирани в табли
цата, е относително и приложението му зависи от 
конкретните условия в учебната практика.

За нови знания 60%

За упражнения и практически дейности 22%

За преговор и обобщение 10%

За контрол и оценка 8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ

Текущо оценяване:
 • на теоретическата подготовка – знания от те
орията и историята на изкуството чрез теку
що изпитване (устно или писмено/и тестове);

 • на практическата подготовка – резултат от 
изпълнение на изобразителни задачи с тра
диционни и нетрадиционни материали и из
разни средства според очакваните резултати 
по темите на учебното съдържание и инди
видуалните умения и интереси на учениците;

 • на възложени задачи за домашна работа.

Забележка: По време на обучението в клас и 
извън училище се възлагат проекти или друг тип 
проучвателни или изобразителни задачи, които 
се оценяват по критериите на компетентностите 
(знания, умения, отношения).

Комплексна оценка
Оценката е комплексна. Тя включва резултати

те от теоретическата и практическата подготовка. 
Комплексната оценка отразява участието на уче
ника в учебния процес по изобразително изкуство 
съобразно неговите предпочитания към теорети
ческата или практическата подготовка.

Активността на ученика се поощрява.

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания)

60%

Оценки от контролни работи 10%
Оценки от други участия (работа в час, 
изпълнение на домашни работи, работа по 
проекти – портфолио, колективни прояви и 
изложби, конкурси и др.)

30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО 
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Дейностите по изобразително изкуство в 9. 
клас могат да се реализират в класната стая, на 
територията на училището или извън училище.

Тези дейности не са свързани само с конкретна 
тема, а имат междупредметен характер и са на
сочени към придобиване на определени ключови 
компетентности.

Обучението по изобразително изкуство в 9. 
клас осигурява възможности за осъществяване на 
учебен процес в следните видове форми:
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Ключови  
компетентности Дейности и междупредметни връзки

1 2

Компетентности в 
областта на българ-
ския език

• умения за изказване в дискусия;
• спазване на езиковите норми при изложението;
• умения за формулиране на теза, за привеждане на аргументи;
• способности за обобщаване на разсъждения за понятия: историческо развитие, култур-
но-историческо наследство, философски идеи;
• умения за писмено общуване и общуване на роден език;
• описване на обекти, произведения на изобразителното изкуство и визуални елементи за 
социална комуникация;
• използване на знания за езика, усвояване и употреба на понятия за изобразителното 
изкуство: направление, жанр, сюжет, изразни средства, художествена критика;

Умения за общуване на 
чужди езици

• разбиране на културното многообразие чрез общуване на чужди езици;
• обогатяване на знанията за изобразителното изкуство и художествената култура в други 
страни, прилагане знания за общуване и подбор на информация за произведения в изкус-
твото;

Математическа 
компетентност и 
основни компетент-
ности в областта на 
природните науки и на 
технологиите

• разбиране на алгебрични и геометрични зависимости, приложени в произведения на 
изкуството и технологиите;
• прилагане на знания за понятия с общ характер: система и подсистема, процеси, явле-
ния, устройство, модул, технология;

Дигитална компе-
тентност

• познаване на възможностите на компютъра и прилагане на компютърни програми за 
проучване, систематизиране, обработване, архивиране и ползване на информация;
• интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства за въз-
приемане на художествени произведения, сбирки, виртуални посещения на галерии;
• употреба на информационни и технически средства за презентиране произведения на 
съвременно изкуство;

Дейности,  
реализирани във 

или извън класната стая

Дейности, реализирани извън  
училището

Дейности в природна  
и в социално-културна среда

• Участие в изложби, кон-
курси, срещи с дейци на 
културата и художници
• Участие в живота на 
класа, училището с худо-
жествени изяви

• Участие в учебни екскурзии
• Участие в пленер
• Посещения в изложбени зали, атели-
ета на художници, културни центрове, 
музеи и художествени галерии
• Възприемане на скулптурни творби 
на открито, архитектурни паметници

• Участие във фестивали
• Участие в екологични акции
• Участие в културни инициативи и празници, 
представящи културното многообразие
• Участие в информационни и културно-обра-
зователни инициативи

Учебният предмет изобразително изкуство доп
ринася за обогатяване на познанията и практичес
кия опит на учениците със средствата на изобра
зителното изкуство.

Връзки и взаимодействия с други учебни пред
мети се осъществяват на единна познавателна и 
практическа основа.

Понятия и проблеми с интегрален и междудис
циплинарен характер: природа, обект, среда, сис
тема и подсистема, процеси, явления, устройство, 
модул, технология, вещество, материя, личност и 
общество, историческо развитие, културноисто

рическо наследство, епоха, стил, течение, направ
ление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни средства, 
знаци и символи, форма, обем, пространство, 
композиция, хармония, контраст, ритъм, движе
ние, пропорции, перспектива, асоциация, памет, 
въображение, творчество.

Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с 
конкретните теми. Те имат междупредметен харак
тер и са насочени към придобиване на ключови 
компетентности, ориентирани към личностното 
развитие на ученика.
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1 2

Умения за учене • развиване на познания за художествени творби и творчески дейности;
• планиране на самостоятелната работа на ученика;

Социални и граждански 
компетентности

• изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване чрез произведения 
на изкуството (картини, филми, видео клипове);
• създаване на колективни творчески проекти по изучаваните теми;
• развиване на толерантност при участия в колективни творчески изяви и проекти;
• развиване на умения за екипна работа по дейности;

Инициативност и 
предприемчивост

• развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в творчески 
проекти;
• планиране и осъществяване на индивидуални и групови изследователски задачи, работа 
в екип;
• практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати в обществе-
на среда;

Културна компетент-
ност и умения за 
изразяване чрез твор-
чество

• разбиране на значението на естетизацията на околната среда за човека (природна и 
обществена);
• проявяване на толерантност към културното многообразие;
• развиване на естетическа култура чрез артистично себеизразяване и участие в творчески 
дейности;
• формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобразител-
ното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове;

Умения за подкрепа на 
устойчивото разви-
тие и за здравословен 
начин на живот и 
спорт

• проява на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека чрез 
участие в инициативи с творчески дейности и проекти;
• решаване на социални проблеми за преодоляване на различия и неравенство между 
хората чрез разпространение на произведения на изкуството на социална тематика.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на 
междупредметни връзки.
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8 . ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА

Какво знам и мога в началото на 9. клас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в а а а в б а а б писм. отг.

2 т. 2 т. 5 т. 3 т. 2 т. 4 т. 2 т. 2 т. 3 т. 5 т.

Отговори на тест 1, страница 14

1 2 3 4 5 6 7 8
а а а а б в а б

2 т. 2 т. 3 т. 2 т. 4 т. 4 т. 3 т. 5 т.

Отговори на тест 2, страница 22

1 2 3 4 5 6 7 8
а в б а а б г писм. отг.

3 т. 2 т. 3 т. 3 т. 3 т. 3 т. 3 т. 5 т.

Отговори на тест 3, страница 28

1 2 3 4 5 6 7 8
в б в а а а б б

3 т. 2 т. 2 т. 3 т. 3 т. 4 т. 4 т. 5 т.

Отговори на тест 4, страница 36

1 2 3 4 5 6 7 8
б а в в г б г г

4 т. 2 т. 3 т. 4 т. 4 т. 4 т. 4 т. 5 т.

Отговори на тест 5, страница 42

1 2 3 4 5 6 7 8
г г б а а в а б

2 т. 4 т. 4 т. 2 т. 2 т. 3 т. 3 т. 5 т.

Отговори на тест 6, страница 50

1 2 3 4 5 6 7 8
а б г в а б г б

2 т. 2 т. 3 т. 4 т. 3 т. 3 т. 3 т. 5 т.

Отговори на тест 7, страница 56

1 2 3 4 5 6 7 8
а б а г б г а практ.

4 т. 2 т. 3 т. 3 т. 3 т. 3 т. 2 т. 5 т.

Какво знам и мога в края на 9. клас, страници 58 – 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а б б а г б а б г писм. отг.

3 т. 4 т. 3 т. 3 т. 4 т. 2 т. 2 т. 2 т. 2 т. 2 т.
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