
 

Сравнителен анализ 

на резултатите от входния и изходните тестове 

за установяване на четивната грамотност на учениците от випуск 2017/2018 

Разбиране на графична информация 

Входният  тест съдържа 3 въпроса свързани с този тип информация  /въпрос 1, 2 и 3/ 

Изходният  тест 1. година съдържа 3 въпроса свързани с такъв тип информация /въпрос 8, 9 и 10/ 

Изходният  тест 2. година съдържа 6 въпроса свързани с такъв тип информация /въпрос 1, 2, 3, 5, 

8, 9/ 

Изходният тест 3 година съдържа 3 въпроса, свързани с такъв вид информация /въпрос 4, 7 и 9/ 

 

въпрос1  въпрос 2 въпрос 3 въпрос 4 въпрос 5 въпрос 6 

0бщо 
въпроси 
свързани 

с 
графична 
информа

ция 

входен тест 81% 51% 81% 71%

изходен тест 1.година 56% 60% 40% 52%

изходен тест 2 година 98% 61% 67% 68% 38% 93% 71%

изходен тест 3 година 91% 87% 19% 66%
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Графична информация 



Въпросите,  изискващи  работа с графична информация, са с по-висок резултат при  

входния тест. И трите въпроса от входния текст изискват директно отчитане по карта и са с 

избираем отговор.   

В изходния тест 1. година само въпрос 9 /на схемата 2/ е с директно отчитане по карта, но е 

със закрит отговор.  Въпрос  8 /от изходния тест- на схемата 1/ изисква наблюдение и точни 

знания от предмета Изобразително изкуство. Въпрос 10 /на схемата 3/ е от по-високо 

познавателно равнище и изисква формулиране на аргументи, един от които е свързан с отчитане 

на местоположение на обект по карта от географски  атлас. 

Изходен тест 2. година. Резултатите са съизмерими с входния тест, но включените въпроси 

са от различни познавателни области и някои от тях изискват познания по определения предмет. 

Ниският процент на посочили верен отговор на въпрос 8 се дължи на недооценяването на всички 

възможни отговори и избор на най-точния от тях. Ако към верните отговори добавим и частично 

верните, процентът нараства до 71%. Като цяло, учениците се ориентират добре използвайки  

текстова и графична информация, като преминават от едната в другата и обратно.  

Изходен тест 3. година. Над 50 % от учениците са използвали графичната информация и са 

дали правилни отговори на зададените въпроси. Характерно за въпросите е необходимостта да се 

комбинира графичната информация с определена информация от текста и след обработката и да се  

посочи верния отговор.  

Разбиране на текстова информация 

Входният  тест съдържа 2 въпроса свързани с този тип информация  /въпрос 7 и 8/ 

Изходният  тест 1. година съдържа 3 въпроса свързани с такъв тип информация /въпрос 5 и 7/ 

Ако се отчетат за верни изписаните грешно отговори на въпрос 7 /входен тест/, процентът на 

вярно отговорилите ще нарасне на 45.3%. 

Учениците, като цяло, са усвоили умението да търсят информация в текста, а не да разчитат само 

на получени знания. 
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входен тест 31% 63% 47%

изходен тест 1. година 67% 65% 68%

Изходен тест 2. година 91% 96% 95% 41% 75% 35% 78% 66%

Изходен тест 3. година 55% 66% 9% 74% 21% 51% 80% 64% 82% 56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

о
тг

о
во

р
и

л
и

 в
яр

н
о

 

Текстова информация 

Иходен тест 2 година: Изходният тест съдържа 9 въпроса свързани с такъв тип информация 

/въпрос 4,6,7,11,12,13,14,15 и 16/ Въпроси от 12 до 16 изискват от учениците да напишат 

самостоятелно отговор, като въпрос 12 изисква посочването на два аргумента от текста в защита 

на дадено твърдение, въпрос 14 – тълкуване на смисъла на дадено твърдение,  въпрос 15 –

предлагане на мерки за решаване на даден проблем,  въпрос  16 - посочване на причини за дадено 

явление. Въпросите са от различни познавателни равнища. Учениците са овладели граматическия 



материал. Основна слабост са въпросите със свободен отговор. Не се изпълнява условието на 

задачата и се отговаря със словосъчетание, а не с цяло изречение. Нисък е резултатът  и при 

отговорите на въпрос 5, свързани с комбиниране на факти от текста с конкретни знания по 

география и икономика. Характерно за въпросите е по-големият дял на въпросите от по-високите 

познавателни равнища. 

Изходен тест 3 година: Изходният тест съдържа 9 въпроса свързани с такъв вид 

информация /въпрос 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. 12 и 13/ Въпроси 2 и 12 изискват от учениците да напишат 

самостоятелен отговор, като въпрос 12 изисква посочването на два довода за аргументиране на 

теза. Във висока степен е преодолян проблема за използване на словосъчетания вместо пълен 

отговор с изречение. Учениците се справят добре със свързаните със знанията им по БЕЛ въпроси 

и правописните и пунктуационни грешки са малко. Подобрено е умението за търсене на 

информация в текста и комбинирането  със знания по различни предмети. Ниският процент 

отговорили вярно на въпрос 3 се дължи на факта, че въпросът е отрицателен и учениците не са 

обърнали внимание на този факт. 



Информация, изискваща извличане на данни от текста и математическа обработка

 

Входният  тест съдържа 4 въпроса, свързани с този тип информация  /въпрос 3, 4, 9 и10/ 

Изходен тест 1. Година: Изходният  тест съдържа 3 въпроса свързани с такъв тип информация /въпрос 1, 2, 

3, 4 и 6/ 

По-слабият резултат на втора задача е свързан с избирането на няколко верни отговора, а за верни са 

отчетени само верните и  пълни изброявания.  

Определено ниският процент на вярно отговорили на въпрос 3 от изходния тест се дължи на естеството на 

въпроса. Изисква се от учениците да определят от текста нужните им данни за определяне на процента, коя 

от тях е цялото и коя е търсената част. Да извършат необходимото деление и да закръглят резултата с 

исканата точност. Задачата е със закрит отговор. Задачата е от по-високо познавателно равнище. Вярно са 

отговорили 22 от 94 ученици.  

въпрос1  въпрос 2 въпрос 3 въпрос 4 въпрос 5 

0бщо 
въпроси 
свързани 

с 
математи

ческа 
обработка 

входен тест 90% 44% 56% 52% 49%

изходен тест 1. година 51% 66% 23% 31% 41% 43%

Изходен тест 2. година 30% 30%

Изходен тест 3. година 87% 19% 45% 50.00%
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Информация свързана с извличане на данни 
от текста и математическа обработка 

 



Въпрос 4 от изходния тест изисква от учениците да моделират чрез израз, съдържащ действие 

изваждане на две числово изразени величини, като едната от тях е зададена в текста словесно.  

 

Изходен тест 2. година. В текста е включена задача, изискваща съставянето на математически 

модел. 31% от учениците са посочили верен отговор на задачата изискваща интерпретиране на 

данни от диаграмата, моделиране чрез пропорция, намиране на неизвестен член на пропорция и 

връщане на модела към реалния проблем, с цел получаване на верен отговор. Задачата е от по-

високо познавателно равнище. 

46% от учениците могат да моделират текстова задача с пропорции и да намират неизвестен член 

на пропорция, но не са отчели важността на една дума от текста. Задачата изисква изписване на 

отговора от учениците. До известна степен, задачата е близка до задачи 3,4 и 6 от изходния тест в 

предходната година, като комбинира изпълнението им. 

Изходен тест 3. година – В теста са включени 3 задачи, изискващи математически знания /въпрос 

7, 9 и 11/ Задача 2 изисква разчитане на пиктограма, което не е затруднило учениците, но 

комбинирането и с информация от текста е довело до многото грешни отговори. Задачата от 

вероятности и статистика изисква внимателно осмисляне на въпроса и задълбочен анализ на 

текста, чрез осмисляне на словесна и числова информация. 
 

Изводи: 

 Учениците са повишили своите компютърни умения. Като положителен резултат може да 

се отчете прекратяване на писането с латински букви, каквото се срещаше на места във 

входния тест. Подаваните свободни отговори са изписани на кирилица и се обръща 

внимание на спазване на правописните и пунктуационни правила.  

 Учениците са придобили умения за решаване на онлайн-тестове. Учениците знаят кой 

въпрос какъв тип отговор очаква от тях и се стремят да спазват посочения формат на 

отговора. Не се обръща достатъчно внимание на въпросите, в които се търси невярното 

твърдение. 

 Учениците  показват по-голяма увереност в работата си и по-висока комуникативно-речева 

компетентност. Работят най- добре с текстова информация. По-трудно им е да съчетават и 

използват информация от различен тип.  

 Все още не са преодолени цялостно проблемите при работа с информация, изискваща 

математическа обработка. 

 Преодолян е проблемът за даване на свободен отговор със словосъчетание, а не с пълно 

изречение. 

Изходният тест за 3. година е разработван с цел да подпомогне подготовката за НВО. 



Можем да отчетем, че тригодишната работа по иновацията в прогимназиален етап имаше 

основополагаща роля за ефективното провеждане на дистанционната форма на обучение още от 

първия му ден и постигнатите резултати на випуска на НВО, които са  над средните за страната и 

региона.  

Задачите за извличане на информация от текст в НВО са изпълнени в много висока степен- 

над 80% до 95% от учениците, за което положителен ефект има работата по иновативното 

обучение. 

Екипът отчита работата с интердисциплинарни тестове за ефективна и ще продължи 

прилагането на тази практика и в рамките на следващата иновация в прогимназиален етап. 

 


