
Как можем да използваме звука и светлината, за да комуникираме 
чувства? 
 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

    

химия и ООС 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикът:  

 записва с химични знаци и 
формули малък брой от 
изучените химични 
елементи, прости вещества 
и химични съединения;  

 различава малка част от 
алкални метали и неметали 
от халогенната група по 
описание на свойствата им и 
ги сравнява с кратки 
изречения по таблични 
данни;  

 описва общи химични 
свойства на малък брой 
алкални метали и халогенни 
неметали със схема или 
текст;  

 определя малка част от 
оксидите на алкалните 
елементи като основни във 
връзка с техни общи 
свойства и приложение. 

 

Ученикът:  
 записва с химични знаци и 

формули повечето от 
изучените химични 
елементи, прости вещества 
и химични съединения;  

 различава голяма част от 
алкални метали и неметали 
от халогенната група по 
описание на свойствата им и 
ги сравнява с кратки 
изречения  по таблични 
данни;  

 описва общи химични 
свойства на повечето 
алкални метали и халогенни 
неметали със схема или 
текст;  

 определя голяма част от 
оксидите на алкалните 
елементи като основни във 
връзка с техни общи 
свойства и приложение. 

 

Ученикът:  
 записва с химични знаци и 

формули всички изучени 
химични елементи, прости 
вещества и химични 
съединения;  

 различава алкални метали и 
неметали от халогенната група 
по описание на свойствата им и 
ги сравнява по таблични данни;  

 описва общи химични свойства 
на алкалните метали и 
халогенни неметали със схема 
или текст;  

 определя оксидите на 
алкалните елементи като 
основни във връзка с техни 
общи свойства и приложение. 

физика Ученикът:  Ученикът:  Ученикът:  



 
 

 дава до три примера за 
различни източници на 
светлина и за явленията 
“отражение” и “пречупване”; 

 трудно описва с лъчи 
праволинейното 
разпространение на 
светлината и явленията 
“отражение” и “пречупване” 
на границата на две среди; 

 изрежда малка част от 
цветовете в спектъра на 
бялата светлина (опит на 
Нютон с призма, небесна 
дъга), основните цветове и 
резултата от тяхното 
смесване;  

 знае, че  цветните филтри 
променят бялата светлина, 
но не може да обясни с 
примери от какво зависи 
цветът на телата. 

 дава повече от три примера 
за различни източници на 
светлина и за явленията 
“отражение” и “пречупване”;  

 описва кратко с лъчи 
праволинейното 
разпространение на 
светлината и явленията 
“отражение” и “пречупване” 
на границата на две среди; 

 изрежда голяма част от 
цветовете в спектъра на 
бялата светлина (опит на 
Нютон с призма, небесна 
дъга), основните цветове и 
резултата от тяхното 
смесване;  

 описва кратко как цветните 
филтри променят бялата 
светлина; обяснява с един 
пример от какво зависи 
цветът на телата. 

 дава свободно примери за 
различни източници на 
светлина и за явленията 
“отражение” и “пречупване”;  

 описва с лъчи праволинейното 
разпространение на светлината 
и явленията “отражение” и 
“пречупване” на границата на 
две среди;  

 изрежда цветовете в спектъра 
на бялата светлина (опит на 
Нютон с призма, небесна дъга), 
основните цветове и резултата 
от тяхното смесване;  

 описва свободно как цветните 
филтри променят бялата 
светлина; обяснява с примери 
от какво зависи цветът на 
телата. 

БЕЛ 
 

Ученикът:  
 се ориентира в темата на 

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

 познава особеностите на 
разказ по 
преживяно/описание на 
предметна 
обстановка/пейзаж в 
художествен текст, но не 

Ученикът:  
 се ориентира в темата на 

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

 познава особеностите на 
разказ по 
преживяно/описание на 
предметна 
обстановка/пейзаж в 
художествен текст и създава 
план на свой творчески 
текст, в който да изрази 

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 

 създава в устна форма разказ 
по преживяно/описание на 
предметна обстановка/пейзаж в 
художествен текст, изразявайки 



може да създаде свой 
творчески текст, в който да 
изрази действителни 
преживявания, чувства и 
емоции 

 различава, но не  тълкува в 
изучавани поетически 
литературни текстове 
преживявания, настроения, 
състояния на героя 

 не може да определи 
начини, по които (откъс от) 
конкретен литературен текст 
въздейства естетически и да 
се обоснове чрез примери от 
художествения изказ; 

 различава някои основни 
ценности и норми на 
българина във 
възрожденския свят 

 не може да изразява 
впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции 
по проблеми с помощта на 
различни езици – вербален, 
визуален (в т.ч. и 
изобразителен), музикален. 

действителни преживявания, 
чувства и емоции 

 различава и кратко тълкува 
в изучавани поетически 
литературни текстове 
преживявания, настроения, 
състояния на героя 

 може да определи начини, 
по които (откъс от) конкретен 
литературен текст 
въздейства естетически, но 
не може да се обоснове ясно 
чрез примери от 
художествения изказ;  

 различава голяма част от 
основните ценности и норми 
на българина във 
възрожденския свят 

 може да изразява 
впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции 
по проблеми с помощта на 
един вербален и един 
визуален език (в т.ч. и 
изобразителен), музикален. 

творчески действителни 
преживявания, чувства и 
емоции; предизвиква у 
слушателя естетическо 
преживяване и го заинтригува с 
разказаната история; оценява 
важността на  това изразяване;  

 спазва всички изучени книжовни 
езикови правила 

 различава и тълкува в 
изучавани поетически 
литературни текстове 
преживявания, настроения, 
състояния на героя;  

 определя начини, по които 
(откъс от) конкретен 
литературен текст въздейства 
естетически и се обосновава 
чрез примери от художествения 
изказ;  

 различава основни ценности и 
норми на българина във 
възрожденския свят 

 изразява свободно 
впечатления, чувства, 
настроения, мисли, позиции по 
проблеми с помощта на 
различни езици – вербален, 
визуален (в т.ч. и 
изобразителен), музикален. 

биология Ученикът извършва наблюдения на 
обекти (организми) и процеси в 
природата и в учебна лаборатория, 
но не може да ги сравнява и 
групира по различни признаци.  

Ученикът извършва наблюдения на 
обекти (организми) и процеси в 
природата и в учебна лаборатория; 
сравнява и групира голяма част от 
тях по различни признаци.  

Ученикът извършва успешно 
наблюдения на обекти (организми) и 
процеси в природата и в учебна 
лаборатория; сравнява и групира всеки 
от тях по различни признаци.  



музика 
 

Ученикът познава малка част от 
песните от училищния репертоар; 
не може да посочи песен от него, 
която пресъздава чувствата му; 
изпълнява песен по задължение. 

Ученикът познава голяма част от 
песните от училищния репертоар; 
посочва песен от него, която 
пресъздава чувствата му; среща 
затруднение с изпълнението на 
песента пред публика. 
 

Ученикът познава всички песни от 
училищния репертоар; изразява лични 
предпочитания  и изпълнява по 
избор  песен от него, която пресъздава 
чувствата му. 
 

 


