
Как разговарят (общуват?) животните? 
 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

биология и 
здравно 
образование 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  

 Познава  на структурно-
функционална основа 
органи и системи от 
органи при основни 
таксони животни. 
Сетивни системи 

 

 Ученикът извършва 
наблюдения на обекти 
(организми) и процеси в 
природата и в учебна 
лаборатория;  

 сравнява и групира 
голяма част от тях по 
различни признаци. 

 Описва на структурно-
функционална основа 
органи и системи от 
органи при основни 
таксони животни. 
Сетивни системи 

 

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

 Сравнява на структурно-
функционална основа 
органи и системи от органи 
при основни таксони 
животни. Сетивни системи 

 

изобразително 
изкуство 
 
 

 Създава изображения по 
натура. 

 Реализира елементи от 
работата по зададена 
задача или проект. 

 Познава изобразителни 
техники 

 Създава изображения по 
натура, по памет и по 
въобръжение. 

 Реализира работата по 
зададена задача или 
проект. 

 Познава и прилага 
изобразителни техники. 

 Създава изображения по 
натура, по памет и по 
въобръжение, в които 
прилага знания по 
перспектива. 

 
 

 Планира и организира 
работата по зададена 
задача или проект. 

 Познава и прилага 
изобразителни техники, 
като обяснява 
особеностите им. 



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 
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 

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 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 

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 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 



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. 

 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. 

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. 

информационни 
технологии 

 Умее да търси 
подходяща информация 
в интернет. 

 Познава част от 
технологични средства 
за реализация на проект. 

 

 Умее да търси и излича 
информация в интернет. 

 Познава технологични 
средства за реализация 
на проект. 

 

 Умее да търси и подбира 
подходяща информация в 
интернет. 

 Избира необходимите 
технологични средства за 
реализация на проект. 

 

 


