
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ И НВО – 7 КЛАС  

УЧЕБНА 2020/2021 Г. 

 

За учебната 2020/2021 г. на територията на област Монтана паралелно с много добрите постижения на ученици от ДЗИ и НВО, 

има резултати, които не са задоволителни. След продължителното дистанционно обучение, част от училищата са подобрили 

резултатите си по определени учебни предмети, но пpи децата в затруднено положение, c по-малък достъп до интернет  и техника, с 

по-ниска мотивация за учене, проблемите са се задълбочили. 

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ, съпоставен с предходната учебна година 

 

ДЗИ 
Английски 

език 

Биология и 

здравно 

образовани

е 

БЕЛ 

География 

и 

икономика 

История и 

цивилизации 

Немски 

език 

Руски 

език 
Химия 

Физика и 

астрономия 

Философск

и цикъл 
Математика 

среден успех 

2020/2021 г. 
5,12 3,9 3,94 3,39 4,13 4,5 5,85 5,72 5,01 4,3 4,11 

среден успех 

2019/2020 г. 
5,11 3,91 4,15 3,55 4,64 5,16 5,21 

  
4,15 5,32 

 

Много добри резултати са показали зрелостниците, явили се на ДЗИ по чужди езици и по физика и астрономия.  Повишени са 

резултатите по английски език, руски език и по предметите от философския цикъл. Притеснително ниски са резултатите по БЕЛ -3.94.  

С най-високи резултати по БЕЛ са училищата:  ПМПГ "Св. Кл. Охридски" – Монтана, ПГПЧЕ "Петър Богдан" – Монтана и СУ 

"Д. Маринов" – Лом.  

Най – ниски са резултатите по БЕЛ в СУ "Д-р П. Берон" – Якимово. 

 



Среден успех по предмети от НВО – 7. клас в точки, съпоставен с предходната учебна година 

 

НВО – 7. клас БЕЛ Математика 

Английски 

език 

среден успех 2020/2021 г. 46.09 30,08 88,59 

среден успех 2019/2020 г. 41.01 27,90 
не е 

провеждан 

 

За разлика от ДЗИ по БЕЛ седмокласниците се представят много по-добре на външните оценявания в сравнение с миналата 

учебна година. Резултатите БЕЛ и математика са по-високи от предходната година. Много силно е представянето и по англиски език, 

като резултатите на учениците са над средните за страната.  

Тези резултати поставят и училищата в област Монтана на значително по – предни позиции на национално ниво в 

сравнение с миналата година – по БЕЛ и по математика областта минава съответно с 6 и с 4 места по-напред в националната 

класация. 

С най-високи резултати от НВО в 7. клас по БЕЛ са училищата:  ПМПГ "Св. Климент Охридски" – Монтана, Първо ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“ - гр. Берковица и Четвърто ОУ „Ив. Вазов“ – Монтана. 

Най – ниски са резултатите от НВО в 7. клас по БЕЛ на учениците от ОУ „Христо Ботев“- с. Златия. 

С най-високи резултати от НВО в 7. клас по математика са училищата:  ПМПГ "Св. Климент Охридски" – Монтана и Второ ОУ 

„Константин Фотинов“ – Лом 

Най – ниски са резултатите от НВО в 7. клас по математика на учениците от СУ "Д-р Петър Берон" – Якимово. 

На НВО в 7. клас по английски език с много висок брой точки - над 92 т., са се представили учениците от СУ „Иван Вазов“ – 

Вършец и Второ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица. 


