Анализ на резултатите на учениците от СУ „Никола Вапцаров“ след
проведено НВО след 7 клас за учебната 2018/2019 година
В 7 клас за учебната 2018/2019 година в СУ „Никола Вапцаров“
са се обучавали 48 ученика, като 46 от тях са се явили на изпитите за
НВО. Средният резултат по БЕЛ е 58,53 точки, което показва
постижения в диапазона „добри - много добри“, a по математика
средният резултат е по-нисък - 31,92 точки, което показва оценка
„среден – добър“. По БЕЛ със резултат от 100 точки няма ученици,
най високият резултат е 88 точки, а най-ниският 16 т. Тази година
има повече ученици с по-добър резултат и по двата предмета в
сравнение с миналата. По математика полученият максимален
резултат е 87,750 точки , а най-нисикият е с 8 точки. По БЕЛ има
близка постижимост на отворените и затворените отговори, докато
по-математика затворените отговори са с по-голяма постижимост.
Според статиистиката причината за това е, че много от
седмокласниците не са дали отговор на отворените въпроси по
математика.
Според статистическите резултати е видно, че по БЕЛ
учениците се справят най-успешно с намирането на информация в
текст, с разпознаването на факти от художествен текст и с
лексикологията. А граматиката, синтактичната синонимия и
тълкуването на текст все още ги затрудняват. По математика найдобри резултати са показани по намиране на корен на уравнение,
решение на неравенство, прилагане на заучен алгоритъм и формули
за съкратено умножение. Седмокласниците се затрудняват наймного с еднаквите триъгълници, моделиране на числови изрази,
разчитането на данни и задачите с практическо приложение на
наученото.
Националното външно оценяване след 7. клас показва, че има
проблем с функционалната грамотност на учениците.
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