Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЪР

ЗАПОВЕД
№ РД 09 - 867/20.05.2009 г.
На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение,
във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на
оценяване,

при

спазване

изискванията

на

чл.

66,

ал.

1

и

ал.

2

от

Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с организирането и провеждането на
държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация за професията
УТВЪРЖДАВАМ
Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване
на първа степен на професионална квалификация за професия код 621110 Работник в
растениевъдството, специалност код 6211103 Тютюнопроизводство от професионално
направление код 621 Селско стопанство, от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов – заместникминистър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по
СППОО
Професионално

Наименование

621

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

621110

РАБОТНИК

направление
Професия

В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
Специалност

6211103

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО

Утвърдена със Заповед № РД 09 - 867/20.05.2009 г.

София, 2009 година
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І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане на
държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността за
придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията код 621110
Работник в растениевъдството, специалност код 6211103 Тютюнопроизводство, от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Целта на настоящата национална изпитна програма е да определи единни критерии
за оценка на професионалните компетентности на обучаваните, изискващи се за
придобиване на първа степен на професионална квалификация по изучаваната професия
и специалност.
Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО). До утвърждаване на ДОИ за
придобиване на квалификация по професията настоящата Национална изпитна програма
следва да се прилага само за системата на народната просвета.
Държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността се
провеждат в съответствие с изискванията на ЗПОО и Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за
системата на оценяване.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИЗПИТНА ПРОГРАМА
Настоящата национална изпитна програма съдържа:
1. За държавния изпит по теория на професията и специалността:
а. Изпитните теми с план-тезиса на учебното съдържание.
б. Критерии за оценяване.
2. За държавния изпит по практика на професията и специалността:
а. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
б. Критерии за оценяване.
3. Система за оценяване.
4. Препоръчителна литература.
5. Приложения:
а. Примерен изпитен билет за държавния изпит по теория на
професията и специалността.
б. Примерно индивидуално практическо задание.
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ІІІ. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание.
Изпитна тема № 1:
Характеристика на тютюна
План-тезис:
• Ботаническа характеристика на тютюна.
• Типове тютюни.
• Технологична систематика.
Приложно-творческа задача:
Обозначете четирите най-разпространени сортове у нас на посочените
схеми. Посочете най-важните им качества.
Дидактически материали: схеми, хербарии.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Познава и описва ботаническата характеристика на тютюна.
Назовава и описва типовете тютюни.
Обяснява технологичната систематика на типовете тютюн.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
20
20
10
60

Изпитна тема № 2:
Морфологични особености на тютюна
План-тезис:
• Морфологични и технологични особености на тютюна.
• Корен.
• Лист.
• Съцветие, цвят, плодни кутийки.
Приложно-творческа задача:
Направете схема на четирите основни форми на тютюневото растение.
Назовете ги.
Дидактически материали: схеми, хербарии.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва и описва морфологичните и технологичните
особености на тютюна.
Описва корена на тютюневото растение и обяснява ролята и
значението му.
Описва листа и устройството на тютюневото растение,
обяснява ролята и значението му.
Описва съцветието, цвета и плодните кутийки на тютюневото
растение. Обяснява ролята и значението им. Прави
характеристика на технологичните особености на тютюна.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
10
15
15
10
60
4

Изпитна тема № 3:
Биологични особености на тютюна
План-тезис:
• Биологофизиологични особености на тютюна.
• Фази на растеж на тютюна.
• Фази на развитие на тютюна.
• Стадии на онтогенезата при тютюна.
Приложно-творческа задача:
На посочената схема нанесете обозначенията на различните части на цветчето на
тютюна.
Дидактически материали: схеми, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва и описва биологофизичните особености на тютюна.
Назовава и описва фазите на растеж.
Назовава и описва фазите на развитие.
Посочва и охарактеризира стадиите на онтогенезата.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
15
10
10
15
10
60

Изпитна тема № 4:
Фази при отглеждането на тютюна. Химични особености на тютюна
План-тезис:
• Фази на растеж на тютюна.
• Фази на развитие на тютюна.
• Химични особености на тютюна.
Приложно-творческа задача:
На посочената схема обозначете беритбите (поясите) на тютюна. До коя
„ръка” е най-икономически изгодно да се бере тютюнът и защо?
Дидактически материали: схеми, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Посочва и описва химичните особености на тютюна.
Назовава и описва фазите на растеж.
Назовава и описва фазите на развитие.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
15
15
15
15
60
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Изпитна тема № 5:
Сеитбообращения при тютюна
План-тезис:
• Сеитбообращения при тютюна – същност, значение.
• Предшественици.
• Двуполни, уплътнени, плодосменни сеитбообращения.
Приложно-творческа задача:
Направете анализ на влиянието на предшественика на тютюна в
сеитбообращението (използвайте предоставената таблица с данни).
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси, таблица.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва и описва химичните особености, същността и
значението на сеитбообращенията при тютюна.
Посочва и описва предшествениците при тютюна.
Описва видовете сеитбообращения при тютюна - двуполни,
плодосменни.
Описва видовете сеитбообращения при тютюна - уплътнени.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
10
20
10
10
60

Изпитна тема № 6:
Обработка на почвата и торене при тютюна
План-тезис:
• Основна и предпосадъчна обработка - същност, значение.
• Органично и минерално торене.
• Срокове и начини на торене.
Приложно-творческа задача:
Направете примерна схема на уплътнено сеитбообращение при ориенталски
и едролистен тютюн и я обяснете.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Познава и описва същността и значението на основната и
предпосадъчната обработка на почвата.
Описва различните видове торене.
Познава и посочва сроковете и начините на торене.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
20
15
15
10
60
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Изпитна тема № 7:
Производство на разсад
План-тезис:
• Производство на разсад - същност.
• Избор и подготовка на мястото.
• Направа на лехите и парниците.
• Засяване на лехите.
• Отглеждане на разсада.
Приложно-творческа задача:
Направете примерна схема на плодосменно сеитбообращение за ориенталски
тютюн - при поливни и неполивни условия, и я обяснете.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии за оценяване
Познава и описва същността на производството на разсад при
тютюна.
Познава и описва избора и подготовката на мястото.
Познава и описва направата на лехите и парниците.
Познава и описва засяването на лехите и парниците.
Познава и описва отглеждането на разсада.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
10
10
10
10
10
60

Изпитна тема № 8:
Разсаждане на тютюна
План-тезис:
• Срокове на разсаждане.
• Гъстота на разсаждане (разстояние на разсаждане и брой растения на
декар).
• Начин на разсаждане.
Приложно-творческа задача:
На хербариите (фотосите) определете видовете болести и ги опишете.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Посочва сроковете на разсаждане.
Описва гъстотата на разсаждане (разстояние на разсаждане и
брой растения на декар).
Описва начините на разсаждане.
Определя видовете болести и ги описва.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
20
20
10
60
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Изпитна тема № 9:
Отглеждане на тютюна
План-тезис:
• Основни грижи при отглеждането на тютюна - значение.
• Плевене.
• Окопаване.
• Напояване.
• Растителна защита - същност, значение.
Приложно-творческа задача: Определете видовете неприятели по тютюна.
Направете кратка характеристика.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване

Максимален
брой точки

Посочва и описва основни грижи при отглеждането на тютюна,
както и тяхното значение.
Описва начините на окопаване на тютюна.
Посочва сроковете и начините на напояване.
Посочва и описва същността и значението на растителната
защита при тютюна.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

15
10
10
15
10
60

Изпитна тема № 10:
Болести по тютюна
План-тезис:
• Болести по тютюна - значение.
• Незаразни болести.
• Заразни болести.
• Начини и средства за борба с болестите по тютюна.
Приложно-творческа задача:
Определете видовете плевели. Направете кратка характеристика.
Дидактически материали: схеми, хербарии, снимков материал.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва и описва значението на болестите по тютюна.
Посочва и описва незаразните болести.
Посочва и описва заразните болести по тютюна.
Посочва начините и средствата за борба.
Определя видовете плевели и прави кратка характеристика.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
15
15
10
10
60
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Изпитна тема № 11:
Неприятели по тютюна
План-тезис:
• Неприятели по тютюна - значение, видове.
• Начини, методи и средства за борба.
Приложно-творческа задача:
Обозначете на предоставената схема подземните и надземните части на
тютюна.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва и описва значението на неприятелите по тютюна.
Посочва и описва видовете неприятелите по тютюна.
Описва начините за борба с неприятелите по тютюна.
Посочва методите и средствата за борба.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
15
15
10
10
60

Изпитна тема № 12:
Плевели в тютюнопроизводството
План-тезис:
• Плевели в тютюнопроизводството - значение.
• Плевели в тютюневия разсад и борба с тях.
• Плевели в тютюневите ниви и борба с тях.
Приложно-творческа задача:
Определете
видовете
минерални
торове,
използвани
тютюнопроизводството, и им направете кратка характеристика.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Посочва
и
описва
значението
на
плевелите
в
тютюнопроизводството.
Посочва и описва плевелите в разсада.
Посочва и описва плевелите в тютюневите ниви.
Посочва методите и средствата за борба с плевелите.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

при

Максимален
брой точки
10
15
15
10
10
60
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Изпитна тема № 13:
Бране на тютюна
План-тезис:
• Бране на тютюна - същност.
• Технологична зрялост на тютюна.
• Срокове и етапи на бране (прибиране) на тютюна.
• Низане. Добиви.
Приложно-творческа задача:
Направете календар на растителнозащитните
отглеждането на тютюнев разсад.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

мероприятия

Критерии за оценяване
Посочва и описва същността на брането на тютюна.
Посочва и описва показателите за настъпване на технологична
зрялост на тютюна.
Посочва сроковете на прибиране на тютюна.
Посочва етапите на бране, начините на низане и добивите от
сортовете тютюн.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

при

Максимален
брой точки
10
10
10
15
15
60

Изпитна тема № 14:
Сушене на тютюна
План-тезис:
• Сушене на тютюна - същност, значение.
• Фази на сушене.
• Технология на сушенето. Повреди на тютюна при сушенето.
Приложно-творческа задача:
Направете
календар на растителнозащитните
отглеждането на тютюневата нива.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

мероприятия

Критерии за оценяване
Посочва и описва същността и значението на сушенето на
тютюна.
Посочва и описва фазите на сушене.
Описва технологията на сушене на тютюна.
Посочва повредите на тютюна при сушенето.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

при

Максимален
брой точки
10
10
15
10
15
60
10

Изпитна тема № 15:
Сушене на тютюна
План-тезис:
• Машини и съоръжения за сушене на тютюна - значение.
• Сушилни - видове.
• Съоръжения за подготовка за сушене. Уреди и съоръжения за контрол и
регулиране на параметрите на сушилния процес. Съоръжения за
навлажняване на тютюна.
Приложно-творческа задача:
На дадената схема нанесете обозначенията на съоръженията за сушене на
тютюна.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Познава и описва значението на машините и съоръженията за
сушене на тютюна.
Познава и описва видовете сушилни.
Описва съоръженията за подготовка на тютюна за сушене.
Посочва уредите и съоръженията за контрол и регулиране на
параметрите на сушилния процес, както и съоръженията за
навлажняване на тютюна.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
10
15
15
10
60

Изпитна тема № 16:
Съхраняване на тютюна
План-тезис:
• Прибиране и съхраняване на изсушения тютюн - начини.
• Подготовка на тютюна за манипулиране.
Приложно-творческа задача:
Начертайте и обозначете частите на тютюневия лист.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Описва начина на прибиране на изсушения тютюн.
Описва начина на съхраняване на изсушения тютюн.
Познава и описва подготовката на тютюна за манипулиране.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
15
15
15
15
60
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Изпитна тема № 17:
Окачествяване и сортиране на тютюна
План-тезис:
• Окачествяване на тютюна - значение. Класи.
• Сортиране на листата.
• Направа на пастали.
Приложно-творческа задача:
Направете анализ на качеството на предоставените хербаризирани тютюневи листа.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии за оценяване
Описва значението на окачествяването на тютюна.
Описва класите при окачествяването на тютюна.
Описва начина на сортиране на изсушения тютюн.
Описва начина за направа на пастали.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
10
15
15
10
10
60

Изпитна тема № 18:
Отлежаване и балиране на тютюна
План-тезис:
• Начини на нареждане на пасталите.
• Отлежаване на пасталирания тютюн.
• Характеристики на тютюна, имащи значение за неговото балиране.
• Балиране на тютюна. Отглеждане на балите.
Приложно-творческа задача:
На предоставения снимков материал обозначете сортовете тютюн.
Обосновете се.
Дидактически материали: схеми, хербарии, фотоси.
№
1.
2.
3.
4.

Критерии за оценяване
Описва начина на нареждане на пасталите и отлежаването им.
Описва характеристиките на тютюна, имащи значение за
неговото балиране.
Посочва начина на балиране на тютюна и условията на
отглеждане на балирания тютюн.
Решава приложната задача.
Общ брой точки:

Максимален
брой точки
15
15
15
15
60

2. Критерии за оценяване
Комисията по оценяване на изпита по теория на професията и специалността,
назначена със заповед на директора на училището/ръководителя на обучаващата
институция, определя за всеки критерий конкретни показатели, чрез които да се
диференцира конкретният брой присъдени точки.
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ІV. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания.
Чрез държавния изпит по практика на професията и специалността се проверяват и
оценяват професионалните умения и компетенции на обучаваните, отговарящи на първа
степен на професионална квалификация.
Индивидуалното изпитно задание съдържа пълното наименование на училището/
обучаващата институция, празни редове за попълване имената на обучавания,
квалификационната форма, началната дата и началния час на изпита, краен срок на изпита
- дата и час, темата на индивидуалното практическо задание и изискванията към крайния
резултат от изпълнението на заданието. По решение на комисията могат да се дадат
допълнителни указания, които да подпомогнат обучавания при изпълнение на
индивидуалното практическо задание.
Индивидуалните практически задания се съставят в училището/обучаващата
институция. Броят на изготвените задания трябва да бъде поне с един повече от броя на
явяващите се в деня на изпита. Всеки обучаван изтегля индивидуалното си практическо
задание, в което веднага саморъчно написва трите си имена.
Примерно практическо задание:
Окачествяване на тютюна преди сушене.
Извършване преценка на качеството на тютюневи листа след изсушаването им.
2. Критерии за оценяване
За всяко индивидуално практическо задание комисията по провеждане и оценяване
на изпита по практика на професията и специалността, назначена със заповед на
директора на училището/ръководителя на обучаващата институция, разработва показатели
по критериите, определени в таблицата. Посочва се максималният брой точки, които се
поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на показателя.
Пример:
№

1.

Критерии

Показатели

Спазване на правилата за
здравословни и безопасни
условия на труд и опазване на
околната среда.
Забележка: Този критерий
няма количествено изражение, а
качествено. Ако обучаваният
по време на изпита създава
опасна ситуация, застрашаваща
собствения му живот или
живота на други лица, изпитът
се прекратява и на обучавания
се поставя оценка слаб (2).

2.

Ефективна организация
работното място.

1.1. Избира и използва правилно лични предпазни
средства.
1.2. Правилно и по безопасен начин употребява
предметите и средствата на труда.
1.3. Разпознава опасни ситуации, които биха
могли да възникнат в процеса на работа, и
дефинира, и спазва предписания за своевременна
реакция.
1.4. Описва дейностите за опазване на околната
среда, свързани с изпитната му работа,
включително почистване на работното място.

на 2.1. Подреденост на инструменти, пособия и
материали, осигуряваща удобство и точно
спазване на технологията.
2.2. Целесъобразна употреба на материалите;
2.3. Работа с равномерен темп за определено
време.

Макси
мален Те
брой жест
точки
да/не

2
5

2
1
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Спазване изискванията на 3.1. Обяснява работата си при спазване на
правилниците, наредбите и йерархична подчиненост от други лица.
предписанията.
3.2. Спазва изискванията на правилниците,
наредбите и предписанията, свързани с изпитното
задание (материали, инструменти, лични
предпазни средства).

3

Правилен подбор на детайли,
материали и инструменти
съобразно
конкретното
задание.

4.1. Преценява типа и вида на необходимите
материали, детайли и инструменти според
изпитното задание.
4.2. Правилно подбира количеството и
качеството на необходимите материали,
детайли и инструменти.

2

Спазване на технологичната
последователност
на
операциите
според
практическото
изпитно
задание.
Качество на изпълнението на
практическото
изпитно
задание. Изчерпателност на
разработката.

5.1. Самостоятелно определя технологичната
последователност на операциите.
5.2. Спазва технологичната последователност на
операциите в процеса на работа.

3

Самоконтрол и самопроверка
на изпълнението на
практическото изпитно
задание.

Защита на извършения
монтаж (ремонт) настройка
на уреда (машина/апарат и
др.) или защита на
изработения проект или
защита качествата на
готовото изделие.

5

2
8

7.1. Осъществява операционен контрол – при
избора на материали, изделия и инструменти и
при изпълнение на конкретни дейности.
7.2. Контролира техническите показатели текущо и на готово изделие.
7.3. Оценява резултатите, взема решение и
отстранява грешките.
7.4. Прави оптимален разчет на времето за
изпълнение на изпитното задание.

1

8.1. Може да представи и обоснове приетия
вариант на решение /изпълнение на
практическото задание.

10

Общ брой точки

5

3

6.1. Всяка завършена операция съответства на
изискванията на съответната технология.
6.2. Крайното изделие съответства на
зададените технически параметри;
6.3. Изпълнява задачата в поставения срок.

8.2. Демонстрира добра техника на
презентиране.

5

2

8

20

4

1
5
1
2

5

15

60
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V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
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 съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от
2003 г. за системата на оценяване се извършва по следната формула:
Цифрова оценка = общият брой точки от всички критерии : 10
Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие
с чл. 46 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.
Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се
оценява в съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.
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VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
а) Примерен изпитен билет
.....................................................................................................................................
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
по професията 621110 Работник в растениевъдството
специалността 6211103 Тютюнопроизводство

Изпитен билет №……...
Изпитна тема: …………………………………………………………………………
(изписва се точното наименование на темата)

План-тезис: ………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… …
……………………………………………………………………………………… …
Приложна задача:
…………………………………………………………………….. …………………
Oписание нa дидактическите материали:…………………………………………..
Председател на изпитната комисия:.......................................................
(име, фамилия)

...................
(подпис)

Директор/Ръководител на обучаващата институция:............................. ………....
(име, фамилия)

(подпис)

(печат на училището/обучаващата институция)
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б) Примерно индивидуално практическо задание

………………………………………………………………………...........................
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
по професията 621110 Работник в растениевъдството
специалността 6211103 Тютюнопроизводство
Индивидуално практическо задание №.......
На ученика/обучавания ...........................................................................................................
(трите имена на ученика/обучавания)

от .................клас/курс,
начална дата на изпита: …………..…. начален час: ..................……………………….
крайна дата на изпита: .......................... час на приключване на изпита:…......................
1. Да се ....................................: ...............................................................................................
(вписва се темата на изпитното задание)

……………………………………………………………………….......................................
2. Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание:
…………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………..………………………...…..
……………………………………………………………………………………………...…

УЧЕНИК/ОБУЧАВАН: ……………………………………………..
(име, фамилия)

Председател на изпитната комисия:...................................................
(име, фамилия)

...........................
(подпис)

..........................
(подпис)

Директор/Ръководител на обучаващата институция:...................................................
(име, фамилия)
(подпис)
(печат на училището/обучаващата институция)
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