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КОНСПЕКТ
ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС „БАКАЛАВЪР”
СПЕЦИАЛНОСТ: „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

1. Предмет и методологични основи на теорията на физическото възпитание. Цел, задачи
и значение на физическото възпитание: основни понятия; методи на изследване.
2. Средства на физическото възпитание. Физическото упражнение като основно средство
– обща характеристика, произход и развитие на физическите упражнения. Съдържание,
форма и техника на физическите упражнения. Характеристики на движението.
Класификация на физическите упражнения.
3. Същност и характерни особености на игрите, гимнастиката, туризма и спорта като
специфична двигателна дейност.
4. Естествените сили на природата и хигиенните фактори като допълнителни средства за
физическо възпитание.
5. Методи на физическото възпитание. Класификация и характеристика. Специфика на
приложението им във възрастов аспект.
6. Учебен процес по физическо възпитание – характеристика; знанията, уменията и
навиците в учебния процес; етапи на обучението.
7. Организационни форми по физическо възпитание и спорт. Урокът по физическо
възпитание и спорт – задачи, структура, съдържание. Видове уроци. Специфика на
уроците според етапите и степените на СОУ.
8. Методически изисквания при подготовката и провеждането на урока по физическо
възпитание и спорт. Оценяване работата на учителя в урока.
9. Функционално натоварване. Компоненти на натоварването. Методи за установяване и
регулиране на натоварването в урока по физическо възпитание и спорт.
10. Плътност на урока по физическо възпитание и спорт – видове, методи за измерване и

оценяване. Начини за повишаване на плътността в урока.
11. Документи на образователната система в Република България. Учебен план. Държавни
образователни изисквания. Учебни програми – цел, задачи, структура и съдържание в
отделните степени на СОУ.
12. Бързината като двигателно качество – характеристика. Средства и методи за
развиването й – възрастови особености.
13. Мускулната сила като двигателно качество – характеристика. Средства и методи за
развиването й – възрастови особености.
14. Издръжливостта като двигателно качество – характеристика. Средства и методи за
развиването й – възрастови особености.
15. Ловкостта и гъвкавостта като двигателни качества – характеристика. Средства и
методи за развиването им – възрастови особености.
16. Тренировъчното натоварване – същност, тренираност, спортна форма.
17. Работоспособност и умора. Възстановяване.
18. Система на спортната подготовка – основни фактори на системата: видове подготовка,
периодизация, планиране и контролиране на тренировъчния процес.
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