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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по „ДЕКОРАТИВНО РИСУВАНЕ”за XI клас
специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил” и „Производство на облекло от текстил“

I. Форма на обучение: самостоятелна
II. Начин на провеждане на изпита: писмен
III. Изпитни теми:
1. Графиката като вид изобразително изкуство. Изразни средства и материали
2. Живопис-изразни средства,материали и техники
3. Приложни изкуства-видове
4. Цветознание. Цвят и смесване на цветовете
5. Въздействие на цветовете. Символика на цветовете
6. Понятие за отенък, нюанс,колорит и цветна хармония
7. История на дизайна
8. Комбинаторика-понятие модул. Модулна мрежа
9. Илюзии от линии и цветни петна
10. Що е стилизация ? Същност и приложение на стилизацията.
11. Що е декоративна композиция? Видове декоративни орнаменти.
12. Геометричен, животински и абстрактен орнамент
13. Ритъм, симетрия, асиметрия.
14. Пропорции на човешката фигура
15. Силуетни, конструктивни и декоративни линии в облеклото
16. Видове декоративна украса. Десениране на тъкан.
17. Десени за облекло. Интериорен текстил
IV. Критерии за оценяване:
1
2
3
4
5
6

Възпроизвеждане на фактическа информация основни понятия,
термини, дефиниции и формулировки – възпроизвежда, дефинира.
Интерпретация и трансформация с цел нейното систематизиране и
структуриране – разграничава, групира класифицира, обяснява.
Пренос на усвоени знания в нова ситуация – прилага, разработва,
моделира.
Анализира материала,умее да отделя отделните компоненти и да открива
зависимостта между тях. Прави изводи и заключения
Творческо решение и приложение на знанията в проект
Формулиране на оценъчни съждения чрез коментари и аргументация

до 5 точки
до 10 точки
до 15точки
до 10 точки
до 10 точки
до 10 точки

V. Оформяне на оценка:
Оценка

Брой точки

Отличен ( 6 )

От 55 до 60

Много добър ( 5 )

От 45 до 54

Добър ( 4 )

От 35 до 44

Среден ( 3 )

От 30 до 34

Слаб ( 2 )

До 29

VI. Препоръчителна литература:
1. Димитрова – Попска,П. Методическо ръководство за упражнения по рисуване. Технически
университет. 1996.
2. Димитрова – Попска, П. Дизайн на текстила и облеклото. Техника. 2000.
3. Райчев, Р. Структурна комбинаторика. Терзиев и синове. 1995.

Изготвил: ст. учител по теория Соня Воденова

