
 

Сравнителен анализ 

на резултатите от входния и изходния тест 

за установяване на четивната грамотност на учениците от 5. клас 2018/2019 

 

Разбиране на графична информация 

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

Изходният тест съдържа 3 въпроса свързани с такъв тип информация /въпроси 8, 9 и 10/ 
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въпрос1  въпрос 2 въпрос3 
0бщо въпроси 

свързани с графична 
информация 

входен тест 71% 60% 76% 69%

изходен тест 52% 57% 59% 56%

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 

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. 

 

Разбиране на текстова информация 

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

Изходният тест съдържа 3 въпроса свързани с такъв тип информация /въпроси 5 и 7/ 

 

 

Ако се отчетат за верни изписаните грешно отговори на въпрос7 /входен тест/, процентът на вярно 

отговорилите нараства на 37%.   

Резултатите от изходния тест говорят, че учениците  са усвоили умението да търсят информация в текст, а 

не да разчитат само на получени знания. 
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въпрос1  въпрос 2 
0бщо въпроси свързани с 

графична информация 

входен тест 29% 54% 42%

изходен тест 73% 72% 72%

Текстова информация 



Информация, изискваща извличане на данни от текст и математическа обработка 

 

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

Изходният тест съдържа 5 въпроса свързани с такъв тип информация /въпроси 1, 2, 3, 4 и 6/ 

Входният тест съдържа въпроси използващи по-лек математически апарат. По-слабият резултат на втора 

задача е свързан с избирането на няколко верни отговора, а за верни са отчетени само при вярно пълно 

изброяване.  

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 11 от 116 ученици. Още 10 са допуснали грешка при закръгляване на резултата или не са 

закръглили. 

входен тест 

изходен тест 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

о
тг

о
во

р
и

л
и

 в
яр

н
о

 

въпрос1  въпрос 2 въпрос 3 въпрос 4 въпрос 5 

0бщо 
въпроси 

свързани с 
графична 

информация 

входен тест 76% 15% 56% 24% 43%

изходен тест 50% 75% 9% 30% 12% 35%

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.  

Въпрос 6 от изходния тест изисква познаване на начина на работа с мащаб, както и познания за 

превръщане на мерни единици. Въпросът изисква комбиниране на информация от текст, от изображение 

и допълнителна информация към въпроса. 

Резултатите от входния и изходния тест са съизмерими, при определено по-сложна математическа 

обработка при задачите от изходния и по-висока сложност на задаване на информацията.  

 

Изводи: 

Учениците са повишили своите компютърни умения. Подаваните свободни отговори са изписани на 

кирилица, но още не се обръща достатъчно 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, но не обръщат достатъчно внимание на изисквания в указанието на 

въпроса точен формат. 

Учениците показват по-голяма  увереност в работата си и по-висока комуникативно-речева компетентност. 
Работят най-добре с текстова информация и са повишили уменията си за използване на зададения текст. 

По-трудно им е да съчетават и използват информация от различен тип. Все още не са отстранени напълно 

пропуските при изписване на географски понятия. 

Не са усъвършенствани в достатъчна степен уменията за интерпретиране и използване на числова и 

текстова информация.  Констатира се намаление, но все още съществува в значителна степен проблемът с 

невнимателното четене на текст, съдържащ текстова и числова информация и не се отбелязват ключови 

думи в текста и въпросите.  

На работни срещи преди началото на учебната година с резултатите от изходния тест ще бъдат запознати 

преподавателите в парлелките. 

Мерките за отстраняване на констатираните пропуски са набелязани в анализите по предмети на 

съответните преподаватели.  

 

 


