
Как ще изглежда свят без симетрия? 
 
критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

формулиране 
на хипотеза  

У  формулира кратко и ясно твърдение.  У  формулира кратко и ясно 
твърдение, което може да бъде 
проверено чрез провеждане на 
изследване.  

У формулира кратко и ясно 
твърдение, което може да 
бъде проверено чрез 
изследване и за което е 
ясно кои данни ще го 
потвърдят и кои ще го 
отхвърлят.  

математика 
 

Ученикът познава част от видовете 
ъгли, получени при пресичане на прави 
в равнината; знае част от признаците за 
еднаквост на триъгълници; построява 
по-малко от половината  геометрични 
обекти, описани в  основните 
построителни задачи 

Ученикът познава  ъгли, 
получени при пресичане на 
прави в равнината; прилага 
част от признаците за 
еднаквост на триъгълници; 
построява повечето 
геометрични обекти, описани 
в  основните построителни 
задачи 

Ученикът определя по вид 
и намира ъгли , получени 
при пресичане на прави в 
равнината; прилага 
признаците за еднаквост на 
триъгълници; построява 
геометрични обекти, 
описани в  основните 
построителни задачи 

физика 
 

Описва разпространението на 
светлината.  Познава основни видове 
огледала,  лещи и  принципа на 
действие на окото и на оптичните уреди. 
Описва обекти и явления в природата и 
бита. 

Описва  принципа на действие 
на окото и на оптичните уреди. 
Описва видове и лещи. 
Разпознава изучавани обекти и 
явления в природата и бита 

Сравнява основни видове 
огледала и лещи. Прави 
изводи от наблюдения на 
изучавани обекти и явления 
в природата и бита. 

биология 
 

 
Назовава отделни таксономични 
категории; описва, 
разпознава, 

Назовава всички  основни 
таксономични категории; 
описва, 
разпознава, 
изброява и посочва върху 
изображение поне по две 

Назовава и илюстрира в 
йерархичен ред всички 
таксономични категории; 
описва, 
разпознава, 



изброява структури на клетки, тъкани, 
органи, системи от органи; регистрира 
резултати от наблюдения 
 

структури на клетки, тъкани, 
органи, системи от органи 
клетки, тъкани, органи, системи 
от органи; регистрира и описва 
резултати от наблюдения 
 

изброява и изобразява чрез 
схема структури на клетки, 
тъкани, органи, системи от 
органи 
 клетки, тъкани, органи, 
системи от органи; 
регистрира, сравнява и 
прави изводи от 
наблюдение 
 

химия 
 

Познава структурата и принципите на 
ПС. 
Предвижда някои от свойствата на 
металите и неметалите и техните 
съединения по мястото им в ПС. 
Познава свойството валентност 

Описва структурата и 
принципите на ПС. Предвижда 
по-голяма част  от свойствата 
на металите и неметалите и 
техните съединения по мястото 
им в ПС. 
Определя по-често  правилно 
валентността на елементите 
във веществата  

Познава и прилага 
принципите на ПС. 
Предвижда свойствата на 
метали и неметали и 
техните съединения по 
мястото им в ПС. 
Определя валентността на 
елементите във 
веществата 

 


