ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО СПОРТ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРОФИЛ „СПОРТ”
СЛЕД VII и VIII КЛАС
Изпитът за проверка на способностите по спорт за ученици,
кандидатстващи за профил „Спорт” след VII и VIII клас, се състои в:
- проверка на технико-тактическите умения;
- проверка на двигателните способности.
Технико-тактическите умения се оценяват с тестове.
Тестовете за проверка на технико – тактическите умения са съобразени с
изискванията на видовете спорт и с възрастта на учениците. Тестовете и
показателите за оценяване на технико-тактическите умения се разработват от
учителите по физическо възпитание и спорт и след съгласуване с лицензирана
спортна федерация по вида спорт се утвърждават от началника на
Регионалния инспекторат по образование.
Програмата включва:
Лека атлетика;
Гимнастика;
Спортни игри;
Водни спортове;
Бойни спортове;
Туризъм;
Двигателните способности се оценяват с шест теста. Описанието
на тестовете и нормативите за оценка на двигателните способности са
поместени в Указание по физкултура (спорт) на МОН за учебната
1995/19996 г. – Приложение № 1.
Системата за оценяване включва:
1.
Оценка на спортно-техническите умения с максимален брой 20 точки;
2.
Оценка на двигателните (кондиционните) способности с максимален
брой 30 точки. Тестовете за двигателните (кондиционните)
способности включва 4 теста за кондиция с максимален брой 20 точки
и 2 теста за координация – с максимален брой 10 точки.
Максималният брой точки за всеки отделен тест е 5 точки.
Оценяването е по точкова система с максимален брой 50 точки.
Постигнатият брой точки се преобразува съответно към оценки (6, 5, 4, 3, 2).
Преобразуването на общия брой точки е както следва:
Под 11 точки
– слаб 2;
От 11 до 20 точки – среден 3;
От 21 до 30 точки – добър 4;
От 31 до 40 точки – мн. добър 5;
От 41 до 50 вкл. – отличен 6.
Изпитът се организира и провежда от училището в съответствие с
условията и по реда за приемане на ученици в държавните и в общинските
училища.
Изпитът за проверка на способностите по спорт се провежда в един или
в два дни, в зависимост от броя на явилите се ученици в съответствие с
изискванията на лицензираната спортна федерация.
Не се допуска до изпита ученик, явил се без спортно облекло.

