
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ  

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  

гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg 

 
УТВЪРЖДАВАМ: .............................. 

                                                        Гергана Япаджиева  

                                       Директор 

 

 

 

КОНСПЕКТ 
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка  

(поправителен, приравнителен, промяна на оценка) 

 

по География и икономика/ЗП/  за 8 клас 

професия  всички, специалност всички 

 

• Форма на обучение: дневна 

 

• Начин на провеждане на изпита:  

• Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се 

определя със заповед на директора. 

• Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма. 

• Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

 

 

 

Теми: 
 

1. Форма и размери на Земята 

2. Движения на Земята 

3. Атмосфера – състав и строеж 

4. Топлинен режим в атмосферата. Изпарение и влажност. 

5. Обща атмосферна циркулация. Вятър. 

6. Циклони и антициклони. 

7. Климатични пояси и области на Земята. 

8. Световен океан. Релеф и свойства на океанската и морската вода. 

9. Движение океанската и морската вода. 

10. Води на сушата. Подземни води, езера, ледници и реки. 

11. Състав на земната кора. Видове скали. 

12. Ендогенни релефообразуващи процеси.  

13. Екзогенни релефообразуващи процеси. 

14. Педосфера и Биосфера. 

15. Природноресурсен потенциал. Видове природни ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgt_varna@abv.bg


 

 

 

Критерии за оценяване по География и икономика: 

 

 

           Оценката е: 

• Обективна и ясна за ученика; 

• Комплексна; 

• Има стимулираща функция; 

• Отчита обема от знания, умения и  компетентности; 

 

№ Критерии за 

оценяване 

Показатели Брой 

 точки 
Общ 

брой точки 

1. Умение за 

изграждане на текст 

по предварително 

зададена географска 

тема. 

-задълбочени знания по география и икономика,които доказва чрез пълни 

аргументирани отговори. 

-притежава богата езикова култура 

-умее да представя, анализира и обяснява природните явления и 

закономерности, посочва примери 

-описва,сравнява,прави изводи за определен географски обект или 

географски региони 

-осмисленост,самостоятелност и оригиналност на изложението 

8 

 

8 

8 

 

8 

         

8 

 

                

 

 

 

40 

2. Умение за работа с 

географска карта в 

атласа.  

-безупречно работи с картите в атласа 

-анализира статистически данни, диаграми, схеми и други изображения 

съобразени с учебния материал за съответния клас. 

10              

10 

 

20 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:  60 

 

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  

приравнява към шестобалната система както следва: 

1.  от 56  до 60 точки – Отличен 6,00; 

2.  от 47 до 55 точки – Много добър 5,00; 

3.  от 38 до 46 точки – Добър 4,00; 

4.  от 21 до 37  точки – Среден 3,00; 

5.  до  20 точки – Слаб 2,00. 
 

Оформяне на оценка по  

География и икономика 

Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на  

            членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

 

• Препоръчителна литература: 

1.  Р. Пенин, География и икономика 8 клас,Булвест2000 , Година на издаване-

2017/ 

 


