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КРИТЕРИИ 

за  

За оценяване на практически изпит по „Български танци “ за кандидат-гимназисти 

за професия „Танцьор“ за учебната 2020/2021 г.  

 

Изисквания към кандидат-гимназистите за практически изпит по „Български 

танци“:  

1. Всеки кандидат-гимназист трябва да  бъде облечен в подходящото игрално 

облекло. Да бъде готов поне половин час преди изпита: 

Момичета:  

  - Черна пола; 

  - Черно боди или тениска; 

  - Черен изчистен чоропогащник или клин; 

  - Черни гуменки; 

  - Вързана коса;  

Момчета: 

- Черна тениска; 

  - Изчистено черно долнище или голф; 

  - Черни чорапи; 

  - Черни гуменки; 

 2. Всички кандидат-гимназисти трябва да спазват всички утвърдени 

противоепидемични правила от директора на 140. СУ „Иван Богоров“.  

3.     Всички кандидат-гимназисти трябва да са заявили участие в онлайн заявление.  

 

Измерването на компетентностите се осъществява чрез изпълнение на три задачи, а 

при оценяването се отчита степен на постигане на компетентности и очаквани резултати, 

придобити в прогимназиален етап: 

 

Всеки кандидат трябва да представи пред комисията следните упражнения под музикален съпровод 

(музикалния съпровод ще бъде на живо изпълнен от корепетитор): 

1. Представяне на упражнение от екзерсис – например: клякане, лост на пръсти, висок лост, 

кръгове по земя и други (от 24 до 32 такта);  

2. Танцова комбинация от танцово произведение или комбинация  от упражнение на среда (от 

24 до 32 такта);  
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3. Хоро по избор на кандидата  – предимство в оценяването е когато кандидата обяви хорото, 

което ще представи да каже на комисията от коя фолклорна област е хорото и музикален 

размер (от 24 до 32 такта); 

По желание на комисията кандидата трябва да може да изпълнява следните упражнения, 

движения и елементи: 

- Прегъване;  

- Да направи падьом и контра  падьом; 

- Упражнение за ритмичност – пляскане в ритъм;  

Критерии за оценяване:  

Кандидатът демонстрира 

- показва музикално-слуховите си способности; 

- танцувални умения;  

- артистичност на изпълнението;  

- степен на развитие на музикално-ритмичните способности;  

- познава и изпълнява танцови стъпки и отделни танцови движения в равноделни и 

неравноделни музикални тактове и споделя танцов. 

Изисквания за оценяване: 

Кандидатите се оценяват индивидуално от всеки член на комисията. Оценката е 

средноаритметична с точност до 0,01 от присъдените точки на всеки един от членовете на 

комисията. 

- показва музикално-слуховите си способности – 20 точки; 

- танцувални умения – 20 точки;  

- артистичност на изпълнението – 20 точки;  

- степен на развитие на музикално-ритмичните способности – 20 точки;  

- познава и изпълнява танцови стъпки и отделни танцови движения в равноделни и 

неравноделни музикални тактове и споделя танцов – 20 точки. 

 

 


