РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ …………./…………2020 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 9, ал. 1
от Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка и с Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 4 за учебния план (ДВ, бр. 76 от 2020 г.)

И З М Е Н Я М И Д О П Ъ Л В А М:
Заповед № РД 09-1093 от 25.01.2017 г. за утвърждаване на учебните програми за
общообразователната подготовка в VII клас, като в Приложение № 28 към т. 28 се правят
следните промени:
1.

В частта от учебната програма „Учебно съдържание“ в колона „Компетентности

като очаквани резултати от обучението“:
А) Срещу тема 1.3. „Електрична енергия“ в колоната „Компетентности като очаквани
резултати“ отпадат „Пресмята мощността на тока (само за един консуматор).“ и
„Пресмята разхода на електроенергия от битови уреди и дискутира начини за нейното
пестене.“
На тяхно място се добавят „Обяснява от какво зависи отделеното количество топлина в
консуматор.“, „Пресмята мощността на тока само за един консуматор ( P UI ).“ и
„Пресмята разхода на електроенергия ( E  UIt ) от битови уреди (консуматори) и
дискутира начини за нейното пестене.“

Б) Срещу тема 2.1. „Праволинейно разпространение на светлината“ в колоната
„Компетентности като очаквани резултати“ се добавя „Прилага закона за отражението
(ъгъла на отражение е равен на ъгъла на падане).“
2.

В частта от учебната програма „Учебно съдържание“ в колона „Нови понятия“:

А) Срещу тема 1.3. „Електрична енергия“ в колоната „Нови понятия“ отпадат „закон на
Джаул–Ленц Q  I 2 Rt ; P  I 2 R  UI  U 2 / R ; електромер“.
Б) Срещу тема 2.1. „Праволинейно разпространение на светлината“ в колоната „Нови
понятия“ отпада „закон за отражението“.
В) Срещу тема 2.3. „Огледала и лещи“ в колоната „Нови понятия“ „главна оптична ос“
се заменя с „оптична ос“.
Учебните програми започват да се прилагат от учебната 2023-2024 година за
учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се
използват съществуващите.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместникминистър.
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