
Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност? 

 

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: 
 определя  малък 

брой  продукти на химични 
взаимодействия на 
кислорода като замърсители 
на околната среда; 

 свързва приложението на на 
някои вещества с техни 
свойства;  

  подбира до три примера за 
вещества-замърсители на 
околната среда, но трудно 
описва въздействието им 
върху нея и здравето на 
човека; 

 не може да свързва 
замърсители на въздуха с 
конкретни екологични 
проблеми (киселинен дъжд, 
парников ефект, озонова 
„дупка“) и да ги обясни. 

 

Ученикът: 
 определя голям брой 

продукти на химични 
взаимодействия на 
кислорода като 
замърсители на околната 
среда;  

 свързва приложението на 
повечето вещества с 
техните свойства;  

 подбира повече от три 
примера за вещества-
замърсители на околната 
среда, като кратко описва 
въздействието им върху нея 
и здравето на човека; 

 свързва замърсители на 
въздуха с конкретни 
екологични проблеми 
(киселинен дъжд, парников 
ефект, озонова „дупка“), 
като посочва 
взаимовръзките и 
последиците. 

Ученикът: 
 аргументирано оценява 

различни дейности, 
насочени към опазване на 
околната среда, като 
осъзнато разбира 
отговорността на човешката 
дейност при замърсяването, 
опазването и съхраняването 
ѝ.  

 определя различни 
продукти на химични 
взаимодействия на 
кислорода като 
замърсители на околната 
среда;  

 свързва приложението на 
различните вещества с 
техните свойства;  

 подбира разнообразни 
примери за вещества-
замърсители на околната 
среда;  



  описва пълно 
въздействието им върху нея 
и здравето на човека; 

 свързва замърсители на 
въздуха с конкретни 
екологични проблеми 
(киселинен дъжд, парников 
ефект, озонова „дупка“) и 
аргументирано обяснява 
взаимовръзките и 
последиците. 

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 
представянето им по различни 
начини. 

Ученикът намира средно 
аритметично; събира 
систематично;  извлича 
(разчита)  данни от текст, таблици, 
графики и диаграми; интерпретира 
получените данни; организира и 
описва данни и ги представя по 
различни начини. 
 



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. 

технологии и 
предприемачество 
 

Ученикът:  
 съставя чертеж на 

опростена конструкция по 
предварително посочени 
критерии и описва 
основните му елементи, но 

Ученикът:  
 разработва идеен проект  на 

опростени конструкции по 
предварително посочени 
критерии, но не може да 
оценява други такива; 

Ученикът:  
 разработва и толерантно 

оценява идейни проекти на 
опростени конструкции по 
предварително посочени 
критерии;  



не може да онагледи идеите 
от него в макет, показващ 
как ще изглежда населеното 
му  място и светът, ако 
вирусът на мързела го 
зарази и/или ако не е успял;  

 не е толерантен при оценка 
на други идейни проекти;  

 знае част от правилата за 
икономична и безопасна 
работа с различни 
технически пособия и 
материали. 

 
 
 
 

 изработва макет, показващ 
как ще изглежда населеното 
му  място и светът, ако 
вирусът на мързела го 
зарази и/или ако не е успял, 
но не описва основните 
елементи в него;  

 знае правилата за 
икономична и безопасна 
работа с различни 
технически пособия и 
материали. 

 изработва макет, показващ 
как ще изглежда населеното 
му  място и светът, ако 
вирусът на мързела го 
зарази и/или ако не е успял 
и описва основните 
елементи в него;  

 спазва правилата за 
икономична и безопасна 
работа. 

информационни 
технологии 

Ученикът:  
 разпознава основните 

файлови формати за текст, 
графика, презентации, 
аудио и видео, но не може 
удачно да ги използва по 
предназначение;  

 създава кратка 
презентация/документален 
филм по зададената тема, 
но те не са привлекателно и 
добре изготвени, а 
съдържанието е научно 
вярно, но непълно; 

 използва един носител на 
информация при работа с 
файлове;  

Ученикът:  
 създава 

презентация/документален 
филм по зададената тема, 
но на места липсва 
балансирано съчетание на 
текст, картинки, таблично и 
графично представяне на 
информацията, а 
съдържанието е научно 
вярно, но непълно; 

 използва до три носителя на 
информация при работа с 
файлове;  

 свързва част от файловите 
формати със софтуерните 

Ученикът:  
 създава 

презентация/документален 
филм, отговарящи на 
поставената задача, при 
които е налице хармонично 
съчетание на текст, 
картинки, таблично и 
графично представяне на 
информацията, а 
съдържанието е прецизно и 
научно вярно;  

 използва различни носители 
на информация при работа 
с файлове; 

 свързва файлови формати 
със софтуерните 



 среща затруднения при 
свързване на файлови 
формати със софтуерните 
приложения, в които могат 
да се използват;  

 въвежда и редактира текст 
на български език, но с 
чуждия се нуждае от 
помощ;  

 не може/отказва да 
представи своята 
презентация пред 
аудитория. 

приложения, в които могат 
да се използват;  

 въвежда и редактира текст 
на български и чужд език;  

 среща затруднения при 
представянето: на преден 
план е буквален прочит на 
презентацията без 
съчетаване на слово, 
обогатяващо с 
допълнителни разяснения. 

приложения, в които могат 
да се използват; 

 въвежда и редактира текст 
на български и чужд език;  

 демонстрира синхронност 
при представянето: 
съчетаване на слово, 
средства за невербално 
общуване с аудиторията и 
технологията (компютъра) и 
обогатява информацията от 
екрана с допълнителни 
разяснения. 

английски език 
 

Ученикът:  
 владее малка част от новите 

граматични понятия и думи 
на тема “Глобално 
затопляне”;  “Грижа за 
природата”, “Ние и светът” и 
“Растителен и животински 
свят”;  

 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, 
включително и под формата 
на субтитри в 
документалния филм, 
използвайки елементарни 
езикови средства, правопис 
и пунктуация, които се 

Ученикът:  
 владее повечето нови 

граматични понятия и думи 
на тема “Глобално 
затопляне”;  “Грижа за 
природата”, “Ние и светът” и 
“Растителен и животински 
свят”; 

 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, включително и 
под формата на субтитри в 
документалния филм, 
използвайки елементарни 
езикови средства, правопис 
и пунктуация, които се 

Ученикът:  
 владее всички нови 

граматични понятия и думи 
на тема “Глобално 
затопляне”;  “Грижа за 
природата”, “Ние и светът” и 
“Растителен и животински 
свят”; 

 открива ги успешно при 
слушане, четене и 
говорене;  

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



доближават до основните 
норми на английския език. 

доближават до основните 
норми на английския език. 

 


