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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по ПРАВО
за IХ клас, специалност „Малък и среден бизнес”
І.

Форма на обучение: самостоятелна форма на обучение

ІІ. Начин на провеждане на изпита: Писмен изпит
ІІІ. ИЗПИТНИ ТЕМИ:
1. Същност, система и източници на правото.
2. Субекти на правото.
3. Правна норма.
4. Правно отношение.
5. Юридически акт.
6. Юридическа отговорност.
7. Конституционно право – обща характеристика.
8. Система на органите на държавна власт и управление.
9. Конституционни права и задължения на гражданите.
10. Гражданско право - обща характеристика.
11. Субекти на гражданското право.
12. Вещно право – вещ, право на собственост.
13. Договор – същност, видове, сключване, действителност, недействителност и
прекратяване.
14. Изпълнение и неизпълнение на облигационните задължения.
15. Обезпечаване на изпълнението - поръчителство, залог и ипотека.
16. Договор за продажба.
17. Договор за изработка.
18. Договор за поръчка.
19. Договор за наем.
20. Административно право – обща характеристика.
21. Административен акт – същност, видове, условия за законосъобразност и
недействителност.
22. Административно – наказателна отговорност.
23. Наказателно право – обща характеристика.
24. Престъпление – обща характеристика.
25. Наказание – обща характеристика.

26. Отделни видове престъпления.

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Комплексност и пълнота на изложението:
- Дефинира понятията

- 10 точки

- Прави съдържателна характеристика на процеси, явления, категории и
взаимоотношения. /Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува
закономерностите/.
- 10 точки
- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им .
./Ползва съответни нормативни документи и правилно тълкува закономерностите/
- 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
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от
точките за верен и пълен отговор.
V. Оформяне на оценка:
оценка
Слаб (2)
Среден (3)
Добър (4)
Мн. Добър (5)
Отличен (6)

Брой точки
До 29
От 30 до 34
От 35 до 44
От 45 до 54
От 55 до 60

Препоръчителна литература:
1. Основи на правото – Георги Стефанов и колектив, изд. „Мартилен”
Изготвил: ст. учител Златка Пейчева

