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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА – 5  клас 

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 
задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, 
придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати 
съществени правописни, фактологически грешки. 

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са 
изложени в логическа последователност, но са допуснати някои 
фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития 
анализът не е направен задълбочено. 

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано 
основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на 
дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи 
и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. 

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато 
цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност 
на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват 
сериозни фактологичнии правописни грешки. 

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 
Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични 
грешки. 

 

 

 

 



ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА – 6 клас 

 

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 
задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, 
придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати 
съществени правописни, фактологически грешки. 

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са 
изложени в логическа последователност, но са допуснати някои 
фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития 
анализът не е направен задълбочено. 

            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано 
основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на 
дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи 
и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. 

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато 
цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност 
на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват 
сериозни фактологичнии правописни грешки. 

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 
Допуснато еотклоняване от съдържанието. Има груби фактологични 
грешки. 

 

ТЕХНОЛОГИИ – 7 клас 

  

             Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице 
задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, 
придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати 
съществени правописни, фактологически грешки. 

            Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са 
изложени в логическа последователност, но са допуснати някои 
фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития 
анализът не е направен задълбочено. 



            Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано 
основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на 
дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи 
и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. 

            Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато 
цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност 
на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват 
сериозни фактологичнии правописни грешки. 

            Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. 
Допуснато еотклоняване от съдържанието. Има груби фактологични 
грешки. 

  

 


