
Как да заведем котка на разходка на Луната? 
 

критерии/ниво начинаещ напреднал  експерт 

формолиране 
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, дишане и 
отделяне при 
растенията и  
животните. 

 
 

 Описва значението 
на процеса хранене, 
дишане и отделяне 
за живота на 
организмите. 

 Описва жизнени процеси 
 Описва и проследява по 

схема процеса хранене, 
дишане и отделяне при 
растения и при животни. 

 
 

 Определя значението на 
процеса хранене, дишане 
и отделяни  за живота на 
организмите. 

 Изобразява на схема жизнени 
процеси  

 Сравнява храненето, дишане и 
отделяне  при растения и 
животни. 

 
 

 Аргументира  значението  на 
процеса хранене, дишане и 
отделяни  за живота на 
организмите. 

математика 
 

 Познава дробни 
числа, но извършва с 
грешки действията с 
тях 

 Пресмята често с 
грешки числови 
изрази с четирите 

 Познава дробни числа и 
извършва действията  с 
тях  

 Пресмята  наполовина 
безпогрешно числови 
изрази, съдържащи 
четири действия  

 Сравнява дробни числа и 
извършва действията с тях 

 Пресмята числови изрази с 
четирите вида действия 

 умее да преминава от една 
мерна единица в друга. 



действия. Знае 
връзките между 
кратни и производни 
на мерните единици 

 Знае понятието 
процент  

 преминава успешно в 
половина задачи от една 
мерна единица в друга. 

 представя процент по 
различни начини 

 умее да представя и намира 
определено количество 
процент по различни начини. 

ФВС  Не достига  развитие 
на двигателните 
качества 

 Не изпълнява 
основите на 
техниката на бягане 
на къси разстояния, 
скок на дължина и 
техниката на 
хвърляне на малка 
плътна топка. 

 Не притежава 
необходимото за 
възрастта равнище 
на физическа 
дееспособност. 

 Не изпълнява 
самостоятелно и в 
група, поотделно и в 
съчетание 
гимнастически 
упражнения от 
основната и 
спортната 
гимнастика. 

 Достига 
частично  развитие на 
двигателните качеств 

  Изпълнява частично 
основите на техниката на 
бягане на къси 
разстояния, скок на 
дължина и техниката на 
хвърляне на малка 
плътна топка. 

 Притежава частично 
необходимото за 
възрастта равнище на 
физическа 
дееспособност. 

 Изпълнява частично 
самостоятелно и в група, 
поотделно и в съчетание 
гимнастически 
упражнения от основната 
и спортната гимнастика. 

 Достига комплексно развитие 
на двигателните качества. 

  Изпълнява основите на 
техниката на бягане на къси 
разстояния, скок на дължина и 
техниката на хвърляне на 
малка плътна топка. 

 Притежава необходимото за 
възрастта равнище на 
физическа дееспособност. 

  Изпълнява самостоятелно и в 
група, поотделно и в съчетание 
гимнастически упражнения от 
основната и спортната 
гимнастика. 

английски 
език 

 не попълва 
формуляри с лични 
данни; 

 попълва отделни 
елементи от формуляри 
с лични данни; 

 попълва формуляри с лични 
данни; 



 не формулира кратки 
съобщения; 

 не  пише 
писмо/електронно  

 съставя частично 
текст по изучавани 
теми, като ползва 
зададени опори. 

 да извлича основна 
информация 

  формулира с грешки 
кратки съобщения; 
 пише с грешки 
писмо/електронно 
 
 

  съставя  текст по 
изучавани теми, като 
ползва зададени опори. 

  да извлича основна 
информация, да разбира 
конкретна тема и  

  формулира кратки съобщения; 
пише писмо/електронно 

  съставя текст по изучавани 
теми без опора. 

  извлича основна информация, 
да разбира конкретна тема и 
комуникативна насоченост в 
кратък текст 

 


