
 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 

 

 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИКА – ИУЧ  : 

 

ОТЛИЧЕН (6) - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията 

и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; 

притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 

учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;  

 

МНОГО  ДОБЪР (5) - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като 

цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи 

в познати ситуации,; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките 

на изучените ситуации може да не е съвсем точен;  

  

ДОБЪР (4)- ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; 

показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации; 

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат;  

 

СРЕДЕН (3)- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията 

и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава 

малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги 

прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; 

действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;  

 

СЛАБ(2) - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден".    

 

 

 

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 

 

 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ИУЧ: 

 

ОТЛИЧЕН (6) - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията 

и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; 

притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 

учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;  

 

МНОГО  ДОБЪР (5) - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като 

цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи 

в познати ситуации,; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките 

на изучените ситуации може да не е съвсем точен;  

  

ДОБЪР (4)- ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; 

показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации; 

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат;  

 

СРЕДЕН (3)- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията 

и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава 

малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги 

прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; 

действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;  

 

СЛАБ(2) - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден".    

 

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЛИТЕРАТУРА /УСТЕН ИЗПИТ/: 

 

ОТЛИЧЕН (6): ученикът: 

- сравнява и установява прилики и различия между произведения от различни жанрове и сходна 

тематика; 

- обрисува с думи характера на героите и свързва постъпките им с основната идея на творбата; 

- прави самостоятелно изводи и заключения, критикува, обяснява, оценява действията на героите 

като дава пример не само от литературната творба, а и от житейския си опит и преживявания; 

- изразява емоционално отношение към герои и ситуации; 

- изразява аргументирано предпочитание към определени литературни жанрове; 

  

МНОГО  ДОБЪР (5): ученикът: 

- интерпретира текста, във връзка с жанровите му особености; 

- свързва характера на героя с основната мисъл на литературното произведение; 

- свързва използваните художествени изразни средства и похвати с жанровите особенности на текста 

и основната идея;  

-несамостоятелно прави заключения и изводи, прилага доказателства от конкретния текст; 

- преразказва и озаглавява епизодите от литературната творба; 

 

ДОБЪР (4): ученикът: 

- чете изразително, с подходяща за героите и сюжета интонация; 

- съотнася конкретен текст към даден литературен жанр; 

- открива епизодите в повествователен текст и ги преразказва; 

- открива художествените изразни средства и дава примери от текста; 

- открива героите и ги групира, според опозицията добър-лош; 

- обяснява на емпирично равнище характера на героя и основната мисъл на литературното 

произведение. 

 

СРЕДЕН (3):  ученикът: 

- притежава четивна техника, която не възпрепятства разбирането на текста /95 думи в минута/; 

- посочва основни характеристики на изучаваните литературни жанрове; 

- разграничава художествен и нехудожествен текст, лирика и проза; 

- изброява основни структурни и композиционни елементи на литературния текст: тема, заглавие, 

сюжет и композиция; 

- посочва героите от литературната творба; 

- назовава основни художествени похвати; 

-несамостоятелно възпроизвежда литературно-теоретическите знания и терминология; 

- несигурност в оценката за героите и крайните изводи. 

 

СЛАБ(2): ученикът не показва познаване на изучаваните литературни знания в четвърти клас. 
 

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 

 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ИУЧ  

 /УСТЕН ИЗПИТ/: 
 
 

ОТЛИЧЕН (6): ученикът: 

- сравнява и установява прилики и различия между произведения от различни жанрове и сходна 

тематика; 

- обрисува с думи характера на героите и свързва постъпките им с основната идея на творбата; 

- прави самостоятелно изводи и заключения, критикува, обяснява, оценява действията на героите 

като дава пример не само от литературната творба, а и от житейския си опит и преживявания; 

- изразява емоционално отношение към герои и ситуации; 

- изразява аргументирано предпочитание към определени литературни жанрове; 

  

МНОГО  ДОБЪР (5): ученикът: 

- интерпретира текста, във връзка с жанровите му особености; 

- свързва характера на героя с основната мисъл на литературното произведение; 

- свързва използваните художествени изразни средства и похвати с жанровите особенности на текста 

и основната идея;  

-несамостоятелно прави заключения и изводи, прилага доказателства от конкретния текст; 

- преразказва и озаглавява епизодите от литературната творба; 

 

ДОБЪР (4): ученикът: 

- чете изразително, с подходяща за героите и сюжета интонация; 

- съотнася конкретен текст към даден литературен жанр; 

- открива епизодите в повествователен текст и ги преразказва; 

- открива художествените изразни средства и дава примери от текста; 

- открива героите и ги групира, според опозицията добър-лош; 

- обяснява на емпирично равнище характера на героя и основната мисъл на литературното 

произведение. 

 

СРЕДЕН (3):  ученикът: 

- притежава четивна техника, която не възпрепятства разбирането на текста /95 думи в минута/; 

- посочва основни характеристики на изучаваните литературни жанрове; 

- разграничава художествен и нехудожествен текст, лирика и проза; 

- изброява основни структурни и композиционни елементи на литературния текст: тема, заглавие, 

сюжет и композиция; 

- посочва героите от литературната творба; 

- назовава основни художествени похвати; 

-несамостоятелно възпроизвежда литературно-теоретическите знания и терминология; 

- несигурност в оценката за героите и крайните изводи. 

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 
 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО : 

 

ОТЛИЧЕН (6) - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията 

и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; 

притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 

учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;  

 

МНОГО  ДОБЪР (5) - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като 

цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи 

в познати ситуации,; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките 

на изучените ситуации може да не е съвсем точен;  

  

ДОБЪР (4)- ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; 

показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации; 

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат;  

 

СРЕДЕН (3)- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията 

и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава 

малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги 

прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; 

действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;  

 

СЛАБ(2) - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден".    

 
 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 
 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА : 

 

ОТЛИЧЕН (6) - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията 

и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; 

притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на 

учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;  

 

МНОГО  ДОБЪР (5) - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като 

цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи 

в познати ситуации,; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките 

на изучените ситуации може да не е съвсем точен;  

  

ДОБЪР (4)- ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; 

показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации; 

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат;  

 

СРЕДЕН (3)- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията 

и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава 

малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги 

прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; 

действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;  

 

СЛАБ(2) - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден".    

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

ОТЛИЧЕН (6) - се поставя на изпитна работа, в която предметите са композирани във формата на 

листа по-възможно най- добрия начин, конструирани са много убедително, съобразно мястото им 

спрямо хоризонта. Пресъздадени са много точно големината и характера на предметите и обектите. 

Изградени са отлично в светлосенъчно отношение. Много умело е степенуван полутонът на 

предметите. Доста уверено се борави с изобразителния материал. 

 

МН. ДОБЪР(5) - се поставя на изпитна работа, в която предметите са разположени много добре във 

формата на листа, конструирани са много добре. Много добре е представен обема на предметите и 

обектите чрез степенуване на светлосянката и много добре е боравено с изобразителния материал. 

 

ДОБЪР(4) - се поставя на изпитна работа, в която предметите и обектите са разположени добре в 

листа, като големина, конструкция и пропорции. Изградени са добре в светлосенъчно отношение. 

Когато добре е боравено с изобразителен материал. 

 

СРЕДЕН(З) - се поставя на изпитна работа, в която задоволително са композирани предметите и 

обектите в листа, но не са изобразени добре като големина и пропорции. Когато същите предмети не 

са изградени добре в светлосенъчно отношение. Допуснати са много грешки при тоналното 

изграждане с липса на умения. 

 

СЛАБ(2) - се поставя на изпитна работа, в която незадоволително са композирани предметите в 

листа, лошо са изобразени, незадоволително са конструирани. Липса на познания за използване на 

изобразителния материал. 
 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МУЗИКА 

 

ОТЛИЧЕН (6) се поставя на ученик, който пее пет песни от училищния репертоар - авторски и 

народни. Слуша музика с определени задачи относно характер, музикално-изразни средства и др.  

Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в подходящи инструментални  творби. Разпознава 

песен по характерен ритъм. Назовава най-малко пет имена на български и чужди музиканти – 

композитори и изпълнители, свързани с изучавания музикален материал. Разпознава по външен вид 

и тембър изучаваните инструменти. Назовава изучаваните инструменти и групи в състава на 

оркестъра от народни инструменти, духовия и симфоничния оркестър. Танцува право хоро и 

ръченица върху музика от училищния  репертоар. Коментира фолклорна музика и обреди на 

различни етноси в България. 

 

МН. ДОБЪР (5) се поставя на ученик, който пее три песни от училищния репертоар - авторски и 

народни. Слуша музика с определени задачи относно характер, музикално-изразни средства и др.  

Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в подходящи инструментални  творби. Разпознава 

песен по характерен ритъм. Назовава най-малко три имена на български и чужди музиканти – 

композитори и изпълнители, свързани с изучавания музикален материал. Разпознава по външен вид  

изучаваните инструменти. Танцува право хоро върху музика от училищния  репертоар. Не познава 

добре фолклорната музика и обредите на различните етноси в България. 

 

ДОБЪР (4) се поставя на ученик, който пее  песни от училищния репертоар - авторски и народни. 

Назовава имена на български музиканти – композитори и изпълнители, свързани с изучавания 

музикален материал. Разпознава по външен вид  изучаваните инструменти. Импровизира движения 

по разнообразна музика.  

 

СРЕДЕН (3) се поставя, когато ученикът не познава теми от музикални произведения и не ги 

свързва с автора им. Знае песни от изучавания материал за възприемане. Не разпознава по външен 

вид  изучаваните инструменти. Затруднява се да импровизира движения по разнообразна музика.  

 

СЛАБ (2) се поставя, когато ученикът не владее учебното съдържание и не разпознава песен от 

училищния репертоар. 

 

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 
 

 

 

 

 



 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Изпитът е практически и се оценява по критериите: 

 

ОТЛИЧЕН (6): ученикът изпълнява изцяло като спазва и техниката на изпълнение: 

- комплекс от футболни, баскетболни и хандбални елементи; бягане на средни разстояния; скок на 

дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни 

хора и танци.  

 

МНОГО ДОБЪР (5): ученикът изпълнява изцяло техниките, но някои от тях неточно: 

- комплекс от футболни, баскетболни и хандбални елементи; бягане на средни разстояния; скок на 

дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни 

хора и танци.   

 

ДОБЪР (4): ученикът изпълнява, спазва частично техниката на изпълнение.: 

- част от комплекс от футболни, баскетболни и хандбални елементи, бягане на средни разстояния; 

скок на дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; 

народни хора и танци.   

 

СРЕДЕН (3):  ученикът изпълнява като не спазва изцяло техниката на изпълнение.: 

- много малка част от комплекс от футболни, баскетболни и хандбални елементи, бягане на средни 

разстояния; скок на дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически 

упражнения; народни хора и танци.   

 

СЛАБ (2): ученикът не изпълнява  като не спазва  техниката на изпълнение или отказва да изпълнява 

поставената задача.: 

- комплекс от футболни, баскетболни и хандбални елементи, бягане на средни разстояния; скок на 

дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни 

хора и танци.   

 

Изготвил: Златан Вълчев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвърдил: Директор: 

            /Зл.Вълчев/ 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 3 КЛАС 

 

Изпитът е практически и се оценява по критериите: 

 

ОТЛИЧЕН (6): ученикът изпълнява изцяло като спазва и техниката на изпълнение: 

- комплекс от футболни и хандбални елементи; бягане на къси разстояния; скок на дължина; 

хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни хора и 

танци.  

 

МНОГО ДОБЪР (5): ученикът изпълнява изцяло техниките, но някои от тях неточно: 

- комплекс от футболни и хандбални елементи; бягане на къси  разстояния; скок на дължина; 

хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни хора и 

танци.   

 

 

ДОБЪР (4): ученикът изпълнява, спазва частично техниката на изпълнение.: 

- част от комплекс от футболни и хандбални елементи, бягане на къси  разстояния; скок на дължина; 

хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни хора и 

танци.   

 

СРЕДЕН (3):  ученикът изпълнява като не спазва изцяло техниката на изпълнение.: 

- много малка част от комплекс от футболни и хандбални елементи, бягане на къси  разстояния; скок 

на дължина; хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни 

хора и танци.   

 

СЛАБ (2): ученикът не изпълнява  като не спазва  техниката на изпълнение или отказва да изпълнява 

поставената задача.: 

- комплекс от футболни и хандбални елементи, бягане на къси разстояния; скок на дължина; 

хвърляне на малка плътна топка; общоразвиващи и гимнастически упражнения; народни хора и 

танци.   

 

Изготвил: Нудрет Кортелова 

 


