
Защо трябва да бъдем грижовни към природата?  
 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

формулиране на 
хипотеза  

Ученикът  формулира кратко и 
ясно твърдение.  

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

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.  

биология и ЗО 
 
 
 
 
 
 

Ученикът:  
 знае същността на 

устойчивото развитие за 
човечеството 

 описва с кратки изречения 
биоразнообразие и малък 
брой защитени природни 
обекти в България 

 не може да свърже 
самостоятелно (без чужда 
помощ) състоянието на 
околната среда и 
представители на 
различните царства 
организми със здравето и с 
дейностите на човека 

 не прогнозира резултати от 
въздействия на човека 
върху природата 

 
 

Ученикът:  
 знае същността и разбира 

значението на устойчивото 
развитие за човечеството 

 описва и илюстрира с кратки 
изречения биоразнообразие и 
голям брой защитени 
природни обекти в България 

 среща малки затруднения при 
свързване състоянието на 
околната среда и някои 
представители на различните 
царства организми със 
здравето и с дейностите на 
човека 

 прогнозира резултати от 
въздействия на човека върху 
природата, но с помощни 
въпроси от учителя 

 

Ученикът:  
 представя нагледно 

същността и значението на 
устойчивото развитие за 
човечеството 

 описва и илюстрира с много 
примери биоразнообразие и 
защитени природни обекти в 
България 

 свързва свободно 
състоянието на околната 
среда и представители на 
различните царства 
организми със здравето и с 
дейностите на човека 

 прогнозира успешно и 
аргументирано резултати от 
въздействия на човека върху 
природата 



БЕЛ 
 

Ученикът:  
 се ориентира в темата на 

дискусията, но участва в 
нея само с помощни 
въпроси от учителя, 
давайки кратки еднозначни 
отговори без аргументация 

 търси и извлича 
информация от 
научен/художествен текст;  

 изразява кратки твърдения 
на поставени научни 
въпроси, но не може да ги 
аргументира; 

 изслушва мнения при 
участие в диалог/дискусия, 
но не си съставя изводи 
при сравнението на 
различните гледни точки;   

 разпознава особеностите 
на научния текст, но не 
може да създава отговор на 
научен въпрос;  

 среща затруднения при 
планирането, 
структурирането, 
композирането и 
графичното оформяне на 
текста, който създава;  

 не спазва книжовните 
езикови правила в 
писмена/устна форма. 

 

Ученикът: 
 се ориентира в темата на 

дискусията и участва в нея с 
кратки отговори, подкрепени с 
един аргумент 

 подбира и синтезира 
информация от 
научен/художествен текст;  

 изразява кратки твърдения на 
поставени научни въпроси и 
ги аргументира;  

 изслушва мнения при участие 
в диалог/дискусия и си 
съставя  изводи при 
сравнението на различните 
гледни точки, но не ги 
използва при 
обобщение/анализ в 
текстовете, които създава;  

 разпознава особеностите на 
научния текст;  

 създава в устна/писмена 
форма отговор на научен 
въпрос в малък обем;  

 спазва голяма част от 
книжовните езикови правила.  

Ученикът: 
 участва свободно в дискусия 

и организира логически и 
аргументирано изказванията 
си; умее да оспори мнение; 
проявява толерантност и 
учтивост към събеседниците; 
спазва правоговорните 
изисквания 

 търси, подбира, извлича и 
синтезира информация от 
научен/художествен текст;  

 задава въпроси, изразява 
твърдения и се аргументира;  

 изслушва мнения при 
участие в диалог/дискусия и 
си съставя  изводи при 
сравнението на различните 
гледни точки и ги използва 
при обобщение/анализ в 
текстовете, които създава;  

 разпознава особеностите на 
научния текст;  

 създава устен/писмен 
отговор на научен въпрос, в 
който недвусмислено 
изразява личната си 
позиция, използва 
подходящи стилно-езикови 
средства за постигане на 
убедителност и въздействие  

 демонстрира отлични 
комуникативни умения при 
публично общуване, 
спазвайки книжовните 
езикови правила. 



информационни 
технологии 
  
  
  
. 
  
 

Ученикът: 
 съхранява файл с 

указаното име и на 
указаното място само с 
чужда помощ 

 не зачита авторските права 
на готовите материали, 
които използва и правото 
на лична неприкосновеност 
в интернет;  

 не цитира 
информационните 
източници, които използва 

 не спазва баланс между 
съдържание и 
илюстративен материал 

 представя финалния проект 
самостоятелно, което не 
отговаря на поставената 
задача за групова работа  

 аргументира избора на 
избраните технологични 
средства за 
разработването на проекта 
с кратки еднозначни 
изречения, посочвайки 
само едно тяхно 
преимущество 

 

Ученикът: 
 съхранява файл с указаното 

име, но невинаги на указаното 
място/или обратно/ 

 зачита авторските права на 
готовите материали, които 
използва и правото на лична 
неприкосновеност в интернет, 
но не цитира коректно 
информационните източници 

 невинаги спазва баланс 
между съдържание и 
илюстративен материал 

 представя финалния проект в 
екип, по изисквания от 
поставената задача за 
групова работа, но 
аргументира избора на 
избраните технологични 
средства за разработването 
на проекта от свое име, 
посочвайки преимуществата 
им 

Ученикът: 
 съхранява успешно файл на 

указано място с указано име. 
 зачита авторските права на 

готовите материали, които 
използва и правото на лична 
неприкосновеност в интернет 

 цитира коректно 
информационните източници 

 спазва баланс между 
съдържание и илюстративен 
материал 

 представя финалния проект 
в екип в унисон с 
поставената задача за 
групова работа  

 аргументира избора на 
избраните технологични 
средства за разработването 
на проекта в духа на отборен 
играч, посочвайки 
преимуществата им 

 

 


