
Как можем да променим дизайна и материалите на опаковките, за да ги 
направим по-екологични? 
 
 

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: 
 не може да свърже 

свойствата на 
веществата със 
значението им за човека 

 не може да даде пример 
за вещества – 
замърсители на околната 
среда 

 не може да опише 
въздействието на 
изучените вещества 
върху околната среда и 
здравето на човека 

Ученикът: 
 свързва свойствата на 

някои вещества със 
значението им за човека 

 дава до три примера за 
вещества – замърсители 
на околната среда 

 описва с кратки изречения 
въздействието на 
изучените вещества върху 
околната среда и здравето 
на човека, но с помощни 
въпроси от учителя 

Ученикът: 
 свързва свободно свойствата 

на веществата със значението 
им за човека 

 посочва повече от три примера 
за вещества – замърсители на 
околната среда и ги онагледява 
чрез описания 

 описва аргументирано 
въздействието на изучените 
вещества върху околната среда 
и здравето на човека 

 



БЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученикът:  
 се ориентира в темата на 

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

 не владее речевия етикет 
при публично общуване 

 търси и извлича 
информация от 
описателен текст и от 
текст разсъждение. 

 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;  

 не осмисля текста като 
средство за общуване и 
плана като средство за 
ориентиране в 
съдържанието и в 
структурата на текста 

 не може да определи 
темата, подтемите 
(микротемите), 
ключовите думи и 
абзаците в текста. 

Ученикът: 
 се ориентира в темата на 

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

 в голяма степен владее 
речевия етикет при 
публично общуване 

 възприема и осмисля, 
информация от описателен 
текст и от текст 
разсъждение 

 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;  

 осмисля текста като 
средство за общуване, но 
среща затруднения при 
съставяне на план по 
съдържанието му 

 определя темата, 
подтемите (микротемите), 
ключовите думи и абзаците 
в текста с помощни 
въпроси от учителя 

 разпознава особеностите 
на текст разсъждение и 

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 

 владее речевия етикет при 
публично общуване 

 търси, подбира, извлича и 
синтезира информация от 
описателен текст и от текст 
разсъждение 

 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;  

 осмисля текста като средство 
за общуване и плана като 
средство за ориентиране в 
съдържанието и в структурата 
на текста 

 определя свободно и 
самостоятелно темата, 
подтемите (микротемите), 
ключовите думи и абзаците в 
текста 

 разпознава особеностите на 
текст разсъждение и умее 



 
 

 разпознава особеностите 
на текст разсъждение, но 
не може да създава 
такъв в устна/писмена 
форма 

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

 не спазва книжовните 
езикови правила в 
писмена/устна форма. 

 

умее да композира такъв в 
устна/писмена форма в 
малък обем 

 спазва голяма част от 
книжовните езикови 
правила.  

свободно да композира такъв в 
устна/писмена форма в 
определен обем обем, 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. 

технологии и 
предприемачество 
 

Ученикът изработва скици и 
чертежи. 

Ученикът изработва скици и 
чертежи и анализира изделия от 
различни материали. 

Ученикът изработва скици и чертежи; 
анализира изделия от различни 
материали; моделира и създавава. 

информационни 
технологии 
  
  
  

Ученикът: 
 не може да стартира, 

използва и приключва 
работа с приложения 

Ученикът: 
 стартира, използва и 

приключва самостоятелно 
работа при голяма част от 
приложенията (калкулатор, 

Ученикът: 
 стартира, използва и приключва 

самостоятелно работа с 
приложения (калкулатор, 
календар, часовник, игри и др.) 



  
  
  
 

(калкулатор, календар, 
часовник, игри и др.) 

 не може да създава и 
обработва графично 
изображение 

 не може да контролира 
възпроизвеждането на 
видео и аудио 
информация. 

 

календар, часовник, игри и 
др.)  

 създава самостоятелно 
графично изображение, но 
го обработва с помощ от 
учителя 

 не винаги успешно 
контролира 
възпроизвеждането на 
видео и аудио 
информация. 

 

 създава и обработва 
самостоятелно графично 
изображение 

 контролира успешно 
възпроизвеждането на видео и 
аудио информация. 

 

 


