
Анализ – доклад на резултатите от НВО IV клас 

 във Второ основно училище ,,Гоце Делчев”, град Гоце Делчев 

 за учебната 2018/2019 година 

 

I.Данни в таблици: 

 

I.1 Таблица за броя на учениците явили се по предмети на НВО 

 

 

I.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни 
години. 

 

 2017 2018 2019 Разлика между 2019 и 
предходната година 

БЕЛ 17.18 14.66 17.11 + 2.45 

Математика 17.31 16.21 17.38 + 1.17 

Човекът и природата  18.21 17.20 18.00 + 0.8 

Човекът и обществото 16.84 17.24 17.47 + 0.23 

Общ среден бал:  17.38 16.33 17.49 + 1.16 

 

1. Средния резултатът от НВО – 2019 г. е  17.49. 

2. По всички учебни предмети  има повишаване  на средния бал за 2019 г . като най-

висок е по БЕЛ – 2.45. 
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I.3. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2019 г. с 
областни средни резултати. 
 

НВО – 2019 г. Училищен 
среден 
резултат 

Областен среден 
резултат 

Разлика между 
училищен и 
областен резултат 

БЕЛ 17.11 14.84 + 2.27 

Математика 17.38 14.58 + 2.8 

Човекът и природата  18.00 15.78 + 2.22 

Човекът и обществото 17.47 15.06 + 2.41 

Общ среден тестови бал:  17.49 14.96 + 2.53 

 

 

 

I.4. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2019  година по паралелки : 
 

Паралелка БЕЛ МАТ ЧП ЧО Среден тестов бал общо 

ІV а клас 19 18.20 18.76 17.95 18.48 

ІV б клас 18.24 17.18 17.73 16.91 17.52 

ІV в клас 16.76 17.96 18.35 18.32 17.85 

ІV г клас 14.37 16.10 17.18 16.77 16.11 

 

1. Най-висок среден тестови бал са постигнали учениците от  IV
 а
 клас. 

I.5 Сравнение на резултатите по паралелки в оценки от НВО с годишния успех (ЗП) – 

2019 г.   

 БЕЛ Математика Човекът и природата  Човекът и обществото 

 ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлик
а 

ІV а 5.52 5.88 - 0.36 5.63 5.88 - 0.25 5.78 5.88 - 0.10 5.69 5.72 - 0.03 

ІV б 5.04 5.80 - 0.76 5.32 5.63 - 0.31 5.31 5.86 - 0.55 5.14 5.63 - 0.49 

ІV в 5.54 5.67 - 0.13 5.62 5.70 - 0.08 5.58 5.83 - 0.25 5.58 5.72 - 0.14 

IV г 5.04 5.00 + 0.04 5.28 5.35 - 0.07 5.55 5.59 - 0.04 5.30 5.55 - 0.25 

Средно 
ІV клас 

5.29 5.59 - 0.3 5.46 5.64 - 0.18 5.56 5.79 - 0.23 5.43 5.65 - 0.22 

 

1.Резултатите от годишния успех на четвъртокласниците са  близки до успеха от 
НВО. Средните отклонения са в допустими граници. 

2.  Най – голямо отклонение в полза на НВО има в IV „Б” по БЕЛ  / - 0.76./  и ЧП  в  
IV „Б”/- 0.55./   



II. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО 4. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год. 

Учениците от Второ основно училище „Гоце Делчев“ през учебната 2018/2019 г. 
показаха отлични резултати на НВО  със среден успех 17, 49. Той е  с 1,16  по-висок от 
средния бал за 2017/2018 учебна година. 

Резултатът  по български език и литература  за 2018/2019 г.  е 17,11, което е с 2,41 
по-висок спрямо предходната 2017/2018 г.  

Четвъртокласниците имат много добри езикови знания.  

На диктовката са показали, че познават изучените до момента правописни и 
пунктуационни правила и умеят да ги прилагат. Малка част от тях са допуснали 
грешки при разделно писане на думи без свое ударение и правопис на звучни съгласни 
в края на думата. 

В тестовата част над 90 % от учениците са дали верни отговори. Разбират смисъла на 
прочетеното, ориентират се в сюжета и в обстановката на действие / зад.1., 5., 8./.  

Отлично са се справили с езиковите задачи за определяне вида на изречението по цел 
на изказване  и по състав /зад. 9. и 11./. 

Някои  са се затруднили при въпроси свързани с откриването на връзката между 
характерите на героите и основната мисъл на текста /зад.2., 4./. 

Постижимостта на учениците по математика  за учебната 2018/2019 г. е 17,38, която е 
с 1,17  по-висока от учебната 2017/2018 г.  

Над 95 % от учениците са с отлични резултати /зад.1-17/.  Малка част са се затруднили 
при намиране лице на правоъгълник /зад.18/ и текстовата задача /зад. 19/ 

Резултатът по човекът и обществото е 17,47 за учебната 2018/2019 г. , който е с 0,23 
по-висок от предходната учебна година. 

Учениците отлично владеят учебния материал, свързан с границите на нашата родина, 
трудовата дейност на хората. Знаят важни събития и велики личности от нашата 
история. Много малка част от учениците са допуснали грешки при разпознаване на 
природен обект по дадено описание /зад. 3/. 

Средният резултат от НВО 2018/2019 г по човекът и природата е 18,0, който е с 0,8 
по-висок от учебната 2017/2018 г. 

Учебният материал е отлично овладян. Разграничават проводниците на топлина, жива 
и нежива природа, познават функциите и устройството на човешкото тяло и 
здравословния начин на живот на хората. Показали са много високи постижения при 
отговорите на въпросите. Отделни ученици са се затруднили  при  зад.11 и зад.17. 



Средният резултат от НВО - 2019 г. е 17,49. По всички учебни предмети има 
повишаване на средния бал. Най-висок е по български език и литература. 

III. Мерки за преодоляване на пропуските: 

 - Да се увеличи броя на практическите упражнения. 

 -Индивидуална и диференцирана работа с учениците. 

 -Мотивация за посещения и консултации. 

 - Привличане на родителите към образователния процес в училище. 

 - Използване на интерактивни методи в учебната работа. 

 

 

 

 

Директор:………………………. 
       /Цветанка Петричкова/ 

 


