
Как можем да използваме данни, за да подобрим храненето си? 
 

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.  

човекът и 
природата 
 
 
 

Ученикът: 
 търси информация за 

вещества и процеси от текст, 
прости модели, схеми, 
таблици, диаграми, както и 
чрез информационно-
комуникационните технологии 

 изброява органи и функции на 
храносмилателната система 

 не разбира каква е ролята на 
кръвта за осъществяване на 
връзката между 
храносмилателната система и 
клетките в човешкия 
организъм 

 описва само едно правило за 
здравословен начин на живот 
и предпазване от заболявания 

 не може да анализира връзки 
и зависимости между 
състояние на организма, 
опазване на здравето и начин 
на живот, без учителят да 
посочи фактори, които влияят 
благоприятно, и такива, които 

Ученикът: 
 търси и извлича 

информация за вещества и 
процеси от текст, прости 
модели, схеми, таблици, 
диаграми, както и чрез 
информационно-
комуникационните 
технологии 

 изброява и посочва на 
изображение, модел органи 
и функции на 
храносмилателната система 

 разбира каква е ролята на 
кръвта за осъществяване на 
връзката между 
храносмилателната система 
и клетките в човешкия 
организъм, но я описва с 
помощни въпроси от 
учителя 

 описва до три правила за 
здравословен начин на 
живот и предпазване от 
заболявания 

Ученикът: 
 търси, извлича и обобщава 

информация за вещества и 
процеси от текст, прости 
модели, схеми, таблици, 
диаграми, както и чрез 
информационно-
комуникационните технологии 

 изброява, посочва (на 
изображение, модел) и описва 
органи и функции на 
храносмилателната система 

 описва самостоятелно ролята 
на кръвта за осъществяване 
на връзката между 
храносмилателната система и 
клетките в човешкия 
организъм 

 свободно описва различни 
правила за здравословен 
начин на живот и предпазване 
от заболявания 

 аргументирано анализира 
връзки и зависимости между 
състояние на организма, 



влияят неблагоприятно върху 
храносмилателната система  

 назовава малък брой видове 
храна (според произход и 
състав) при човека 

 изброява едно правило за 
здравословно хранене и 
илюстрира с кратък пример 
значението му 

 знае поне две правила за 
здравословно хранене и 
превенция на 
храносмилателната система 

 

 може да анализира връзки и 
зависимости между 
състояние на организма, 
опазване на здравето и 
начин на живот, като 
изброява голям брой 
фактори, които влияят 
благоприятно, и такива, 
които влияят 
неблагоприятно върху 
храносмилателната система 
с помощни въпроси от 
учителя 

 назовава голям брой видове 
храна (според произход и 
състав) при човека 

 изброява три или повече 
правила за здравословно 
хранене и илюстрира с 
кратки примери значенията 
им 

 познава повече от две 
правила за здравословно 
хранене и превенция на 
храносмилателната система 

 

опазване на здравето и начин 
на живот, като изброява 
фактори, които влияят 
благоприятно, и такива, които 
влияят неблагоприятно върху 
храносмилателната система 

 назовава различни видове 
храна (според произход и 
състав) при човека 

 изброява свободно различни 
правила за здравословно 
хранене и илюстрира с 
описателни примери 
значенията им 

 познава и прилага различни 
правила за здравословно 
хранене и превенция на 
храносмилателната система 

математика 
 

Ученикът: 
 намира средно аритметично; 

събира систематично 
и  извлича (разчита) данни от 
текст, таблици, графики и 
диаграми,  но не може да 
интерпретира получените 
данни и да ги представи по 
различни начини 

Ученикът: 
  намира средно 

аритметично; събира 
систематично и извлича 
(разчита) данни от текст, 
таблици, графики и 
диаграми; интерпретира 
получените данни, но среща 
затруднения при 

Ученикът: 
 намира средно аритметично; 

събира 
систематично;  извлича 
(разчита)  данни от текст, 
таблици, графики и диаграми; 
интерпретира получените 
данни; организира и описва 



 не може да сравнява 
рационални числа; 

 извършва операциите 
събиране, 
изваждане,  умножение, 
деление и степенуване с 
помощни средства (не 
самостоятелно) 

 не може да преценява вярност 
и рационалност в конкретна 
ситуация; 

 не умее да обосновава изводи 
и да образува на конкретно 
ниво отрицание на съждение 

 не умее да намира 
подмножество на дадено 
множество и 
сечение/обединение на 
множества 

 не разбира понятието 
случайно събитие, дори на 
най-просто ниво и не може да 
пресмята вероятност на 
случайно събитие като 
отношение на възможности 

 

представянето им по 
различни начини 

 не винаги успешно сравнява 
рационални числа  

 извършва операциите 
събиране, изваждане, 
умножение, деление и 
степенуване, но не винаги 
самостоятелно и успешно 

 не винаги успешно 
преценява вярност и 
рационалност в конкретна 
ситуация 

 умее да обосновава кратки 
изводи и да образува на 
конкретно ниво отрицание 
на съждение с помощни 
въпроси от учителя 

 не винаги умее 
самостоятелно да намира 
подмножество на дадено 
множество и 
сечение/обединение на 
множества 

 знае понятието случайно 
събитие на най-просто ниво 
и може да пресмята 
вероятност на случайно 
събитие като отношение на 
възможности с помощ от 
учителя 

данни и ги представя по 
различни начини 

 сравнява свободно 
рационални числа; 

 извършва самостоятелно 
операциите събиране, 
изваждане, умножение, 
деление и степенуване 

 успешно преценява вярност и 
рационалност в конкретна 
ситуация 

 умее да обосновава 
самостоятелно изводи и да 
образува на конкретно ниво 
отрицание на съждение 

 умее самостоятелно да 
намира подмножество на 
дадено множество и 
сечение/обединение на 
множества 

 разбира понятието случайно 
събитие на най-просто ниво и 
може да пресмята вероятност 
на случайно събитие като 
отношение на възможности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕЛ 
 

Ученикът:  
 търси и извлича информация 

от научен 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:  
 подбира и синтезира 

информация от научен 
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:  
 търси, подбира, извлича и 

синтезира информация от 
научен 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. 

английски 
език 
 

Ученикът:  
 владее малка част от новите 

граматични понятия и думи на 
тема “Личност и 
характер”;  “Моят ден”, “Спорт 
и здравословен начин на 
живот”;  

Ученикът:  
 владее повечето нови 

граматични понятия и думи 
на тема “Личност и 
характер”;  “Моят ден”, 
“Спорт и здравословен 
начин на живот”; 

Ученикът:  
 владее всички нови 

граматични понятия и думи на 
тема “Личност и 
характер”;  “Моят ден”, “Спорт 
и здравословен начин на 
живот”; 



 не винаги ги открива успешно 
при слушане, четене и 
говорене;  

 среща затруднения в 
правописа на сложните думи 
от тях;  

 не успява да ги употреби 
удачно в изречения, 
използвайки елементарни 
езикови средства, правопис и 
пунктуация, които се 
доближават до основните 
норми на английския език. 

 открива ги успешно при 
слушане, четене и 
говорене;  

 среща затруднения в 
правописа на някои от тях; 

 не винаги успява да ги 
употреби удачно в 
изречения, използвайки 
елементарни езикови 
средства, правопис и 
пунктуация, които се 
доближават до основните 
норми на английския език. 

 открива ги успешно при 
слушане, четене и говорене;  

 изписва ги правилно и ги 
употребява удачно в 
изречения, използвайки 
елементарни езикови 
средства, правопис и 
пунктуация, които се 
доближават до основните 
норми на английския език. 

 


