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ГРАФИК 

за контролни и класни работи за първи срок XII клас 

на учебната 2022/2023 година 

 

Клас/ 

паралелка 
Учебни предмети 

Контролни работи Класни 

работи септември октомври ноември декември януари 

XII A клас 

12 а клас Български език и литература  13.10   05.01 06.12 

Български език и литература - РП   07.11   16.01 

Чужд език – Немски език  08.10   23.01 19.12 

Математика   24.10  08.12  12.12 

Гражданско образование  17.10     

Чужд език по професията – английски език – 1 група  20.10  22.12  09.01 

Чужд език по професията – английски език – 2 група  20.10  22.12  09.01 

Бизнес комуникации     19.01  

Интернет програмиране – 1 група   02.11    

Софтуерно инженерство – 1 група  31.10     

Приложения с графичен потребителски интерфейс – 1 

група   18.11   
 

Програмиране за вградени системи – 1 група   25.11    

Компютърна графика и дизайн – 1 група   15.11    



Мрежови протоколи и технолигии – 1 група   29.11    

Компютърни мрежи – 2 група   02.11    

Програмиране – 2 група  31.10     

Приложен софтуер – 2 група   29.11    

XII Б клас 

12 б клас Български език и литература  18.10   03.01 07.12 

Български език и литература - РП    01.12  20.01 

Чужд език – Немски език  25.10   17.01 20.12 

Математика   11.10  22.12  13.12 

Гражданско образование  17.10     

Бизнес комуникации     19.01  

Чужд език по професията – английски език  20.10  06.12  10.01 

Релейна защита и автоматика – 1 група   08.11    

Монтаж, експлоатация и ремонт – 1 група   11.11    

Проектиране – 1 група   18.11    

Устройство на автомобила – 2 група   02.11    

Електрообзавеждане на автомобила – 2 група   28.11    

Диагностика на автомобила – 2 група   14.11    

Проектиране на електрическите системи на автомобила 

– 2 група   
30.11 

  
 

Мехатронни системи в автомобила – 2 група   18.11    

 

 

 

 

При изготвянето на графика се имат предвид изискванията съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците:  

1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден.  

2. За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи.  

     3. Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 


