
Какво ще се случи на Земята, ако процесът на фотосинтеза спре да 
работи? 
 
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 
 

 Дефинира жизнен процес,  
 
 

 Назовава вещества, 
необходими за хранене на 
растенията и за хранене на 
животните. 

 
 

 Описва значението на 
конкретен орган за 
фотосинтезата и 
значението на процеса 
хранене за живота на 
организмите. 

 Дефинира жизнен 
процес, самостойно и 
несамостойно 
хранене. 

 
 

 Описва и проследява 
по схема процеса 
хранене при растения 
и при животни. 

 
 

 Определя значението 
на конкретен орган за 
фотосинтезата и 
значението на 
процеса хранене за 
живота на 
организмите. 

 Дефинира жизнен процес, 
сравнява самостойно и 
несамостойно хранене. 

 
 

 Сравнява храненето на 
растения и животни. 

 
 

 Аргументира  значението на 
конкретен орган за 
фотосинтезата и значението 
на процеса хранене за живота 
на организмите. 



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. 

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

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 

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 



 
 

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

 не спазва книжовните 
езикови правила в 
писмена/устна форма. 

 

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 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. 

математика 
 

 Разчита информация, 
представена с текст. 

  Извлича  информацията 
при свързани множества от 
данни. 

 

 Разчита 
информация, 
представена с текст, 
с графики, с таблици 
или с диаграми. 

 Сравнява 
информацията при 
свързани множества 
от данни. 

 

 Разчита и интерпретира 
информация, представена с 
текст, с графики, с таблици 
или с диаграми. 

 Сравнява информацията при 
свързани множества от 
данни. 

 Използва информацията от 
графично и таблично 
представяне на данни, за да 



отговори на въпроси, които са 
пряко  или косвено свързани 
с таблицата или с графиката. 

 


