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ИЗПИТНА   ПРОГРАМА 

 

                                     
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

 

по Икономика за 10 клас 

направление Техника 
 

       I.Форма на обучение: самостоятелна 

      II.Начин на провеждане на изпита: писмен 

           

     III.Изпитни теми: 

 

 1. Основни икономически проблеми и концепции. 

2. Оскъдност и ресурси. Видове и зависимости 

3. Необходимост от избор. Модели на организация на 

обществено стопанство 

 4. Пазар и пазарни механизми. 

5. Пари и техните функции. 

6. Търсене и предлагане. Механизъм на пазарното 
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равновесие 

7. Пазарни структури. Конкуренция.       

8. Регулираща роля на държавата. 

9. Данъчна система и разходна политика на държавата. 

 10. Измерители в икономиката. 

 11. Държавата и публичните блага. 

 12. Брутен национален продукт.                    

 13. Икономически субекти в бизнеса. 

 14. Предприятието – основен субект на бизнеса. 

 15. Избор на местоположение на предприятието.   

 16. Организация на производствената дейност в предприятието. 

 17. Инвестиране и финансиране в предприятието. 

 18. Пазар на труда. Организация на заплащане на труда.   

 19. Политика на предприятието в областта на ценообразуването.  

20. Търговски бариери.Мотиви за тяхното прилагане. Мита и 

акцизи. 

21. Международна търговия и интеграционни общности.    

22. Европейският съюз – модел на икономическа интеграция.                                                       

 

 

 

IV. Критерии за оценяване 

 

1.Комплексност и пълнота на изложението 

 

- Правилно дефинира понятият                      -  10 точки.  

- Прави съдържателна характеристика на процесите, явленията, категориите  -   

10 точки. 

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието 

им- 10 точки. 



        

 2.Точност на изложението   

 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории.  

Изложението е изцяло подчинено на зададената тема           - 10 точки 

 

3. Логичност и последователност 

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да 

интерпретира и анализира закономерностите и взаимоотношенията         - 20 точки 

 

 V .Оформяне на оценката:                          

Оценяване според брой точки: 

Оценка Брой точки 

Слаб 2 До 29 

Среден 3 От 30 до 34 

Добър 4 От 35 до 44 

Мн. Добър 5 От 45 до 54 

Отличен 6 От 55 до 60 

 

VI.Препоръчителна литература: 

1. Войкова, А., Георгиева, М. , «Икономика». изд. Мартилен, С., 2007 г. 

 

                                                            Изготвил:……………… 

/инж.М. Караякова/ 

 


