
Как да осветим дома си, когато няма ток? 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

човекът и 
природата 

Ученикът познава 
наелектризирането на телата, 
назовава проводници, 
изолатори, елементи на 
електрическа верига,  знае 
част от правилата за безопасна 
работа с електрически уреди. 
 
 

Ученикът описва 
наелектризирането на телата; 
разпознава проводници , 
изолатори, елементи на 
електрическа верига; 
знае  правилата за безопасна 
работа с електрически уреди. 

Ученикът създава проста 
електрическа верига; описва 
взаимодействието на електрическите 
заряди в нея и ги свързва със строежа 
на атома; обяснява разликата между 
проводници и изолатори;  посочва 
примери за преобразуване на 
електрическа енергия; спазва 
правилата за безопасна работа с 
електрически уреди. 

математика 
 

Ученикът познава част от 
равнинните геометрични 
фигури и ръбести геометрични 
тела; знае част от формулите 
им за периметър, лице и обем; 
извлича (разчита) данни от 
текст, таблици, графики и 
диаграми. 
 

Ученикът описва  равнинните 
геометрични фигури и ръбести 
геометрични тела и ги използва при 
изработване на макет; знае 
формулите  за периметър, лице и 
обем, но не винаги успява да ги 
прилага успешно; сравнява данни 
от текст, таблици, графики и 
диаграми. 

Ученикът разпознава равнинните 
геометрични фигури и ръбести 
геометрични тела и ги използва при 
изработване на макет; прилага 
успешно формулите за периметър, 
лице и обем на геометрични фигури; 
събира систематично, организира, 
описва и  интерпретира данни от 
текст, таблици, графики и диаграми и 
ги представя по различни начини. 

БЕЛ Ученикът търси и извлича 
информация от научен текст и 
формулира кратки 
писмени/устни отговори на 
поставени научни въпроси в 
съответствие с учебната 
ситуация.  
 

Ученикът подбира и синтезира 
информация от научен текст и 
създава в устна/писмена форма 
отговор на научен въпрос в 
определен  обем, като спазва 
книжовните езикови правила.  

Ученикът 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 и 
демонстрира отлични комуникативни 
умения при публично общуване. 



технологии и 
предприемачество 
 

Ученикът познава и описва 
част от основните елементи на 
жилищни сгради и инсталации; 
знае част от правилата за 
икономична и безопасна 
работа с различни 
електроуреди.  
 
 
 
 

Ученикът изготвя чертеж на стая с 
опростена конструкция на 
електрическа верига; знае 
правилата за икономична и 
безопасна работа с различни 
електроуреди.  

Ученикът разработва и оценява 
идейни проекти на опростени 
конструкции по предварително 
посочени критерии; създава макет на 
стая с проста електрическа верига; 
описва основните елементи на 
инсталацията ѝ; спазва правила за 
икономична и безопасна работа. 

 


