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КОНСПЕКТ
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за
системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на
образованието и науката
по ЕКОЛОГИЯ В ТУРИЗМА /ЗПП/
За 9 КЛАС
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 812 Пътувания туризъм и свободно време
I.
II.

III.

Форма на обучение: самостоятелна
Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя със заповед на директора.
2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.
Теми:

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Предмет на екологията.
1.2. Околна среда. Природна Работна среда. Жилищна среда. Биосфера.
РАЗДЕЛ II. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
2.1. Опазване на природните ресурси.
2.2. Антропогенни нарушения на литосферата.
2.4. Замърсяване на атмосферния въздух и опазване на неговата чистота.
2.5. Опазване чистотата на водите.
2.6. Опазване на почвата от замърсяване и разрушаване.
2.7. Опазване на растителността.
2.8. Опазване на животинския свят.
2.9. Проблеми с отпадъците.
2.10.Проблеми с шума.
РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ
3.1. Защитени природни територии и обекти в България. Видове.
3.2. Национални паркове. Състояние на националните паркове и природните резервати в България.
РАЗДЕЛ IV. ЛЕСОПАРКОВЕ - УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
4.1. Влияние на горските масиви върху климата и човешкия организъм.
4.2. Лесопаркове. Зони на отдих в лесопарковете. Видове лесопаркове.
4.3. Изграждане на лесопарковете и екологични изисквания спрямо архитектурните съоръжения в лесопарковете.

IV.

Критерии за оценяване по Екология в туризма
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;





№
1.

2.

Комплексна;
Има стимулираща функция;
Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

Критерии за оценяване
Ученикът няма достатъчно знания по
учебния предмет
Ученикът има повърхностни знания по
учебния предмет

3.

Ученикът е овладял основните знания
по учебния предмет

4.

Ученикът е овладял много добре учебния
материал

5.

Ученикът е овладял всички основни
знания,отговорите са пълни и обосновани

Бр. Общ
точки бр.точ
ки

Показатели
-не е овладял терминологията на предмета
- не е осмислил основни понятия от учебния материал.
- не може да възпроизведе учебния материал
- овладял минимални знания
- трудно ги систематизира и възпроизвежда
- усвоил е терминологията
- овладял достатъчно знания
-възпроизвежда ги
- усвоил е пълно терминологията
- има достатъчно знания
- усвоил е терминологията
- прави оценки на факти и обстоятелства на базата на
междупредметните връзки
- прави сравнения,анализи и изводи
- има творчески подход

Общ брой точки

V.
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Оформяне на оценка по Екология в туризма

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките на
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.
Максималният брой точки за всяка изпитна тема или за всяко изпитно задание е 60.
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от
точките за верен и пълен отговор.
Преминаването от точки в цифрова оценка:
Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии: 10
1.
2.
3.
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Препоръчителна литература:
Б.Брайков, Я.Найденов, Екология в туризма, Форком, 2011
Специализирани издания, брошури, интернет.
Съставил:.................
/ Ив.Колева/

