
 Защо змията няма крака? 
 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

човекът и 
природата 
  
 
 
 
 
 

Ученикът:  
 Назовава  върху 

изображение органи и 
системи при змии 
(влечуги). 

 Дефинира и описва 
процесите растеж и 
развитие. 

 

Ученикът:  
 Назовава върху 

изображение органи и 
системи при змии 
(влечуги). 

 Описва върху 
изображение устройство 
на органи, системи от 
органи и жизнени 
процеси при змии 
(влечуги) 

 Дефинира и описва 
процесите растеж и 
развитие. 

 Проучва еволюция на 
влечугите 

Ученикът:  
 Назовава и посочва върху 

изображение органи и 
системи при змии 
(влечуги). 

 Описва и означава върху 
изображение устройство 
на органи, системи от 
органи и жизнени процеси 
при змии (влечуги) 

 Проследява на схема 
връзката между нервната 
и опорно-двигателната 
система. 

 Дефинира и описва 
процесите растеж и 
развитие. 

 Описва процеса 
размножаване влечуги 

 Проучва еволюция на 
влечугите 

информационни 
технологии 
 
може да се 
използва 
критериална 
матрица от: 
 

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

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

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

Ученикът: 
 Умее да извършва 

действието степенуване с 
цял степенен показател. 

 Пресмята числови изрази, 
съдържащи до четири 
действия в множеството на 
рационалните числа. 

 Знае основните равнинни и 
ръбести геометрични фигури: 
техните елементи и свойства. 

 

Ученикът: 
 Умее да извършва 

действието степенуване с цял 
степенен показател. 

 Пресмята числови изрази, 
съдържащи до четири 
действия в множеството на 
рационалните числа. 

 Умее да решава линейни 
уравнения. 

 Знае основните равнинни и 
ръбести геометрични фигури: 
техните елементи и свойства. 

 Умее да построява точка по 
дадени координати на точка 
спрямо декартова 
координатна система в 
равнината. 

 

Ученикът: 
 Умее да извършва действието 

степенуване с цял степенен 
показател. 

 Пресмята числови изрази, 
съдържащи до четири 
действия в множеството на 
рационалните числа. 

 Умее да решава линейни 
уравнения. 

 Знае основните равнинни и 
ръбести геометрични фигури: 
техните елементи и свойства. 

 Прилага формулата за 
периметър и лице на 
геометрични фигури 

 Умее да построява точка по 
дадени координати на точка 
спрямо декартова 
координатна система в 
равнината. 

 Моделира с числов израз, цял 
алгебричен израз и линейно 
уравнение. 

 


