
Можем ли да си почистим старата енергия или трябва да търсим нова? 
 

 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

формулиране на хипотеза  У  формулира кратко и ясно 
твърдение.  

У  формулира кратко и ясно 
твърдение, което може да 
бъде проверено чрез 
провеждане на изследване.  

У 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 
 

 Познава  веществата 
като изградени от 
атоми, йони и 
молекули.  

 Описва словесно 
някои характерни 
свойства на кислород, 
на водород и 
въглероден диоксид. 

 Описва въздействието 
на някои вещества 
върху околната среда 
и здравето на човека.  

 

 Описва  веществата 
като изградени от 
атоми, йони и 
молекули.  

 Описва словесно и с 
модели характерни 
свойства на 
кислород, на водород 
и въглероден 
диоксид. 

 Подбира примери за 
вещества – 
замърсители на 
околната среда.  

 

  Описва и 
разделя 
веществата като 
изградени от 
атоми, йони и 
молекули.  

 Различава по 
схеми и модели 
прости и сложни 
вещества 
(химични 
съединения) 

 Свързва 
приложението на 
веществата с 
техни свойства.  

 
 



БЕЛ  Търси информация от 
научен текст и от 
урочна статия за 
решаване на 
комуникативни 
задачи. 

 Изразява твърдения 
 Назовава 

особеностите на 
научния текст. 

 

 Търси и  извлича 
информация от 
научен текст и от 
урочна статия за 
решаване на 
комуникативни 
задачи. 

 Изразява твърдения 
и отстоява позиция. 

 Изброява 
особеностите на 
научния текст. 

 Търси, извлича, 
подбира и 
използва 
информация от 
научен текст и от 
урочна статия за 
решаване на 
комуникативни 
задачи. 

 Изразява 
твърдения, 
отстоява 
позиция  и се 
аргументира. 

 Разпознава 
особеностите на 
научния текст. 

 

информационни технологии 
или 
https://prepodavame.bg/digitalna-
gramotnost/ 

Ученикът представят 
събраните данни, чрез 
различни видове: 

 таблици 
 

Ученикът представят 
събраните данни, чрез 
различни видове: 

 таблици 
 диаграми 

 

Ученикът представят 
събраните данни, чрез 
различни видове: 

 таблици 
 диаграми 
 графики  

 

https://prepodavame.bg/digitalna-gramotnost/
https://prepodavame.bg/digitalna-gramotnost/

