
АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ПРОВЕДЕНО

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VІІ КЛАС

ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново

1. Основни характеристики

Таблица 1.

Брой участници 21 Брой задачи  26

Минимален

резултат

 24,50 т. Максимален резултат 78 т.

Среден резултат 54,64 т.  

Най-висок резултат – 78 т.

Най-нисък резултат – 24,50 т.

2. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат

За училището: Момчета – 54,94 т.  Момичета – 54,41 т.

Успеваемостта при момчетата в училището е с 0,53 т. по-висока от тази на момичетата.

3. Съдържателен анализ

3.1.

Среден успех за училището – 54,64 т.

Среден

резултат в

училището Мъже Жени

Среден

резултат

в региона Мъже Жени

Среден

резултат

в страната Мъже Жени

54,64 54,94 54,41 54,13 48,93 59,57 53,63 48,48 59,11

3.2.

На тъй наречените „задачи за четене с разбиране” по-голямата част от учениците се

справят. Затрудняват се при отговорите, свързани със знания по синтаксис, тъй като този дял

от граматиката е по-труден. Повече грешки има при въпроси от изучаваните художествени

произведения, които касаят цитати от произведенията или литературните герои. Задачите с
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кратък и разширен свободен отговор също са трудни за учениците, защото трудно се

изразяват.

3.3.

По-добри резултати има при трансформиращия преразказ, тъй като по-голямата част от

учениците запомнят бързо непознат текст. Предават точно и последователно съдържанието.

Грешки се допускат при употребата на глаголни времена и понякога при преразказване на

пряката реч. По-трудно децата се справят с начина си на изразяване и използване на повече

синоними. Има какво да се желае при правописа, пунктуацията и графичното оформяне на

текста.

3.4.

Сравнение между постигнатите резултати от НВО по БЕЛ за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

и 2021/2022 година.

2018/2019 година:

За училището: 62,10 т. Момчета – 54,82 т. Момичета – 67,82 т.

За областта: 51,31 т. Момчета – 45,13 т. Момичета – 57,92 т.

За страната: 53,06 т. Момчета – 47,53 т. Момичета – 58,93 т.

2019/2020 година:

За училището: 55,82 т. Момчета – 52,70 т.  Момичета – 58,95 т.

За областта: 49,78 т. Момчета – 44,04 т. Момичета – 56,24 т.

За страната: 51,06 т. Момчета – 45,80 т. Момичета – 56,74 т.

2020/2021 година:

За училището: Момчета – 52,80 т.  Момичета – 68,57 т.

За областта: Момчета – 47,85 т. Момичета – 59,00 т.

За страната: Момчета – 48,88 т. Момичета – 59,16 т.

2021/2022 година:

За училището: Момчета – 54,94 т.  Момичета – 54,41 т.

За областта: Момчета _ 48,93 т. Момичета _ 59,57 т.

За страната: Момчета _ 48,48 т. Момичета _ 59,11 т.

4. Извод
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През 2019/2020 уч. година има спад с 6,27 т. в сравнение с 2018/2019 уч. година. За радост

през 2020/2021 уч. година успеваемостта на учениците е по-висока със 7,82 т. в сравнение с

предходната година и 1,54 т. в сравнение с 2018/2019 уч. година. Момичетата се справят

по-добре от момчетата, защото са по-отговорни и по-амбициозни. През учебната 2021/2022

година се наблюдава 2,14 т. по-висок резултат при момчетата, а при момичетата резултат е

по-нисък с 14,26 т. Тази година се наблюдава небрежност при усвояване на учебния

материал. Учениците не отделяха нужното време за затвърждаване знанията от пети и шести

клас и усвояване на произведенията, изучавани в часовете по литература. Липсваше

достатъчна мотивация за повишаване на успеха. Учениците с по-слаби резултати не

посещаваха редовно консултациите по БЕЛ през учебната година.

Подготовката за НВО по БЕЛ започва още от 5. клас. Работи се с различни видове текст,

правят се много трансформиращи преразкази и се решават тестове. Но учениците са с

различни интелектуални способности, интереси, нагласи и това дава отражение върху

цялостната подготовка и крайните резултати.
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