
Защо паякът не залепва за собствената си мрежа? 
 
критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

формулиране на 
хипотеза  

Ученикът  формулира кратко и 
ясно твърдение.  
Например:  
“Паякът не залепва на 
собствената си мрежа” 

Ученикът  формулира кратко и 
ясно твърдение, което може да 
бъде проверено чрез 
провеждане на изследване.  
Например:  
“Паякът не залепва на 
собствената си мрежа, защото е 
много бърз и лек.” 

Ученикът 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.  
Например:  
“Паякът не залепва на 
собствената си мрежа, защото е 
бърз, лек и се движи по точно 
определени нишки.” 

човекът и 
природата 
  
 
 
 
 
 

Ученикът:  
 извършва наблюдения на 

паяци (структура на тялото и 
жизнени процеси) в 
природата и в учебната 
лаборатория (“дом на паяка”) 

.  
 Наблюдава видове движение 

на паяка(според 
траекторията)  

 
 
 
  Изброява силите и тяхното 

действие.  
 
 
 

Ученикът:  
 извършва самостоятелно 

наблюдения на паяци 
(структура на тялото и 
жизнени процеси) в 
природата и в учебната 
лаборатория (“дом на 
паяка”).  

 Наблюдава и регистрира, 
видове движение на 
паяка(според траекторията)  

 
 
  Изброява силите и тяхното 

действие. Описва ги 
качествено чрез опити, схеми 
и примери  

 
 

Ученикът:  
 Планира самостоятелно и 

извършва наблюдения на 
паяци (структура на тялото и 
жизнени процеси) в природата 
и в учебната лаборатория 
(“дом на паяка”).  

 Наблюдава, регистрира, 
разграничава и описва видове 
движение на паяка(според 
траекторията)  

  Характеризира силите и 
тяхното действие. Описва ги 
качествено и количествено 
чрез опити, схеми и примери  

 Разграничава натиск и 
налягане при твърди тела 
(паяжина) и пресмята 
налягане и натиск върху тях. 



 Не разграничава натиск и 
налягане при твърди тела 
(паяжина)  

 Разграничава натиск и 
налягане при твърди тела 
(паяжина). 

информационни 
технологии 
 
може да се 
използва 
критериална 
матрица от: 
 

https://prepodavame.bg/digitalna-
gramotnost/ 
 

https://prepodavame.bg/digitalna-
gramotnost/ 

https://prepodavame.bg/digitalna-
gramotnost/ 
 

математика 
 

Ученикът: 
 Разпознава с чужда помощ 

равнинни геометрични 
фигури: правилен 
многоъгълник, окръжност и 
кръг, 

 не знае  техните елементи и 
свойства.  

 

Ученикът: 
 Разпознава самостоятелно 

равнинни геометрични 
фигури: правилен 
многоъгълник, окръжност и 
кръг, 

 знае някои от техните 
елементите и свойства.  

 намира периметър и лице на 
фигура. 

 

Ученикът: 
 Разпознава самостоятелно 

равнинни геометрични 
фигури: правилен 
многоъгълник, неправилни 
равнинни фигури, окръжност и 
кръг, 

 знае техните елементи и 
свойства.  

 намира периметър и лице на 
фигура. 

 Прилага математични 
формули. 
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