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Критерии за оценяване на участниците 

 Знаят, разбират и прилагат система от географски знания:  

o знаят понятия и закономерности за природата, обществото и 
взаимодействието между тях на глобално, регионално, национално и локално 
равнище;  

o знаят правилните имена на основни природни и социални обекти и ги 
локализират на картата; 

 Обясняват географски събития и явления.    
 Прилагат знания в познат и непознат контекст (ситуация). 
 Ориентират се на терен и по карта (в реалното и във виртуалното пространство), 

като разпознават и назовават обекти и процеси. 
 Анализират  на различни източници на информация.   
 Оценяват различни процеси в природата и обществото. 
 Изразяват аргументирано  личното си мнение относно събития и явления в 

природата и обществото. 
 

Областен кръг (на 19.03.2011 г., начало – 14 часа) 
  

Състезателните задачи (по 30 за всеки клас) ще бъдат със затворен и отворен 
отговор и практическа задача. Всяка задача ще носи определен брой точки, а общият 
брой получени точки по приложена формула се привежда към оценка по шестобалната 
система. Те се разработват от Националната комисия, на базата на учебните програми 
за задължителна (първо равнище) и профилирана (второ равнище) подготовка. На 
18.03.2011 г. областните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата по 
география и икономика  ще получат по електронен път предварителна информация за 
обема на изпитния материал в брой  страници, общия брой точки и формулата за 
превръщане на броя точки в оценка.  

 
Първа състезателна група (V клас) – за ученици, изучаващи през настоящата 

учебна година учебното съдържание за  V клас; 
Втора състезателна група (VI клас) – за ученици, изучаващи през настоящата 

учебна година учебното съдържание за  VI клас; 
Трета състезателна група (VII клас) – за ученици, изучаващи през настоящата 

учебна година учебното съдържание за  VII клас; 



 2

Четвърта състезателна група (VIII клас) – за ученици, изучаващи през 
настоящата учебна година учебното съдържание за  VIII клас на основните училища,  
средните общообразователни училища и професионалните гимназии, и за ученици в IX 
клас на профилираните гимназии и паралелки с прием след завършен VII клас; 

Пета състезателна група (IX клас) - за ученици, изучаващи през настоящата 
учебна година учебното съдържание за IX клас на средните общообразователни 
училища и професионалните гимназии и за учениците в X клас на профилираните 
гимназии и паралелки, с прием след завършен VII клас; 

Шеста състезателна група (X-XII клас) - за ученици в X, XI и XII клас на 
средните общообразователни училища и професионалните гимназии и за ученици в XI 
и XII  клас на профилираните гимназии и паралелки, с прием след завършен VII клас. 

 
Времето за работа на учениците на областния кръг е с продължителност два 

астрономически часа. 
Оценяването и класирането на учениците на областния кръг се извършват от 

областната комисия за оценяване на писмените работи съгласно т. 2.9. на Приложение 
№ 1 на Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. за организирането и провеждането на 
ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2010/2011 година. 
Класирането е индивидуално и е съобразено със системата за оценяване. Всяка писмена 
работа е анонимна и се проверява от двама проверители, членове на областната 
комисия. Оценката на всеки участник се формира от средноаритметичния брой точки  
на двамата проверители. 

Учениците се класират от областната комисия по проверка и оценка в 
съответствие с т. 2.10.1. от Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г.  

За участие в националния кръг се предлагат ученици съгласно т. 2.9. от Заповед № 
РД 09-1507/20.10.2010 г. От всяка област се допуска до участие в националния кръг по 
1 ученик, получил най-високия брой точки от класовете, формиращи състезателните 
групи (V-VII и VIII-XII) съгласно т. 3.1. на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-
1507/20.10.2010 г., а от София-град –  по 3-ма.  

Областната комисия по проверка и оценка предлага за участие в националния кръг 
учениците с еднакъв брой точки на областния кръг. Класирането се осъществява от 
членовете на Националната комисия. Ако дадена област не предложи участник в 
националния кръг, отговарящ на изискванията на т. 2.9., незаетите места се допълват от 
участници от другите области, класирани в низходящ ред по брой на точките.   

Участниците в националния кръг се състезават върху учебното съдържание за 
съответната възрастова група съгласно т. 3.4. на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-
1507/20.10.2010 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и 
националните състезания през учебната 2010/2011 година. 

Националната комисия изготвя окончателен протокол за класираните за участие в 
националния кръг 60 ученици, съгласно регламента на олимпиадата и го представя в 
МОМН . 

В срок до 5 календарни дни преди датата на  националния кръг на олимпиадата  
експертът по ОНГО в РИО (или координатор – учител по география) изпраща 
анкетните карти на класираните ученици. Картите се попълват по места и включват 
следните данни: трите имена, ЕГН, адрес по местоживеене, телефон, адрес на е-поща, 
степен на владеене на английски език за учениците от старшата възрастова група 
(добро, много добро, отлично), училище, учител и класа, в който учи.  

Всеки участник е длъжен да представи документ за самоличност - лична или 
ученическа карта или ученически бележник.  
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Национален кръг (на 16 - 17. 04.2011 г.) 
 

Състои се от два етапа: 

 предварителен - писмен с 40 състезателни задачи за 90 минути; 

  заключителен - писмен с 20 състезателни задачи за 45 минути и устен 
(практически).  

 
Състезателните задачи и за двете възрастови групи ще бъдат със затворен, отворен 

отговор и практически задачи. Те се разработват от Националната комисия на базата на 
учебните програми за задължителна, профилирана и/или свободноизбираема 
подготовка.  

Националната комисия класира за заключителния етап по 7 ученици от двете 
възрастови групи. Резултатите от писмените изпити се обявяват публично. Устният 
(практическият) изпит включва 4 въпроса и се провежда пред публика. 

Оценяването и класирането на националния етап се извършват от Националната 
комисия съгласно т. 3.6.1. на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. 
за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните 
състезания през учебната 2010/2011 година. 

  
Подготовка, организиране и участие в международната олимпиада по география 
 

Организира се и се провежда съгласно дейностите в раздел III на Приложение № 1 
на Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. 

Разширеният национален отбор по география и икономика, който ще се подготвя 
за участие в международната олимпиада, се определя от Националната комисия. В 
състава му влизат класираните на първите 7 места ученици от националния кръг. При 
решение на националната комисия може да се включват и класираните на първите 3 
места от предварителния кръг.  

Окончателният състав на националния отбор се определя от Националната 
комисия след провеждане на контролни състезания във формата на Международната 
олимпиада през настоящата година. Класираните на първите три места след сумиране 
на резултатите от националния кръг и от контролните състезания сформират 
националния отбор по география и икономика. При равенство на точките националната 
комисия провежда допълнително контролно състезание. 

 
Награди 
 

 Националните комисии изготвят отделни протоколи за учениците, получили 
оценка отличен (6), които ще бъдат удостоени със званието „лауреат” на съответната 
олимпиада. 

На учениците от ХІІ клас, получили оценка отличен (6,00) от националния кръг 
на олимпиадата, МОMН издава документ, удостоверяващ статута им на лауреати на 
националната олимпиада съгласно § 2 от Наредбата за държавните изисквания за 
приемане  на студенти във висшите  училища на Република  България (приета с ПМС 
№ 79 от 09.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 2000 г.) и Наредба № 4/16.04.2003 г. за 
документите за системата на народната просвета, чл. 77, ал. 1, т. 2 и чл. 79 (обн. ДВ, бр. 
41 от 08.05.2003 г.). 

На учениците от ХІІ клас, получили оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от 
националния кръг на олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата 
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учебна година, МОMН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им 
във висши училища при решение на съответното висше училище. 

Учениците от VІІ клас, получили оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от 
националния кръг на олимпиадата, ползват правото да участват в класирането на 
Националната природоматематическа гимназия «Акад. Л. Чакалов», гр. София, както и 
в други училища при решение на съответното училище. За целта МОМН изпраща до 
директорите на тези училища протоколи с имената и с резултатите на участниците и 
окончателното класиране от националния кръг. 

На учениците, класирали се на първо, второ и трето място от националния кръг 
на олимпиадата по география и икономика, МОМН връчва индивидуални грамоти, с 
които могат да кандидатстват за стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 
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