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Български език и литература – трети клас 
Социокултурни компетентности 
Ученикът си служи с основните езикови и речеви единици в 
съответствие с комуникативната цел. 
Разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява във 
връзка с изучаването на конкретна тема и езикова категория. 
Използва уместно в речта си съществителни имена, прилагателни 
имена, глаголи и лични местоимения в зависимост от 
комуникативната цел. 
Ученикът образува сродни думи и ги използва в речта си в 
зависимост от комуникативната цел. 
 
Езикови компетентности  
Диференцира видове изречения по цел на изказване – 
съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни. 
Определя изречението, с което се изразяват чувства, като 
възклицателно и разпознава подбудителните изречения за заповед, 
молба, съвет, забрана. 
Преобразува изречения от един в друг вид, според целта на 
изказването. 
Строеж на думата - Разграничава корена като най-важна значеща 
част на думата, представката като словообразуваща част на 
думата. 
Части на речта - Познава съществителни имена, прилагателни 
имена, глаголи в т.ч.- спомагателен глагол „съм“ и лични 
местоимения. Определя характерните им граматически категории. 
Образува форми на спомагателния глагол съм и форми на лични 
местоимения.  
Използва учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн. ч. в 
съответствие с комуникативната ситуация. 
Семантично значение на думата - Открива синоними и антоними. 
Разпознава синонимите като близки по значение думи, 
разграничава ги от сродни думи. 
 
 



Социокултурни и езикови компетентности 
Устно общуване  
Ученикът владее основни норми на книжовния изговор. 
Писмено общуване 
Ученикът чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, 
правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал основния смисъл 
на прочетеното. 
Ученикът владее основни норми на графичната и писмената 
система на българското писмо:  
Пише четливо;  
Пише правилно думи с правописни особености;  
Владее основната употреба на пунктуационните знаци;  
Отделя изреченията в текста, като означава началото и края им;  
Пише разделно думите без собствено ударение; 
Пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка 
и гласните -а и -ъ в крайна неударена сричка; 
Пише правилно звучните съгласни в края на думата, в началото и 
средата на думата – пред беззвучен съгласен звук;  
Пише правилно беззвучните съгласни С и Т пред звучни съгласни в 
началото и в средата на думата; 
Пише правилно думи със струпани съгласни; 
Пише правилно съществителни имена, които в ед.ч. завършват на 
звучен съгласен звук; съществителни имена, които започват с 
беззвучен съгласен звук; членувани съществителни имена в ж.р. с 
две – т- (-тт-); 
Пише правилно прилагателни имена, които в м.р. ед.ч. завършват 
на звучен съгласен звук; пише правилно прилагателни имена в 
ж.р., ср.р. и в мн.ч., при които в средата на думата има звучен 
съгласен пред беззвучен съгласен звук;  прилагателни имена в м.р., 
които в последната сричка съдържат звук ъ;  прилагателни имена с 
едно –н- и с двойно –н- (-нн-) в ж.р., ср.р. и в мн.ч.;  частиците за 
степенуване на прилагателни имена по-, най-; 
Пише правилно глаголи, в които крайната сричка е с или без 
ударение; 
Правилно пренася на части от думата на нов ред; 
Редактира уместно собствен или чужд текст. 
 
Литература 
Разграничава художествен и нехудожествен текст, проза и стихове, 
повествование и описание, описание и разсъждение, монолог и 
диалог. 



Разграничава приказка, разказ, стихотворение, гатанка, 
пословица, басня, народна песен, афоризъм, повест и роман за 
деца. 
Определя основен смисъл, герои, основни моменти, обстановка, 
характерни особености на литературното произведение. 
Открива епитет, сравнение, повторение, изброяване като изразни 
средства в изучавано произведение. 
Познава съдържанието на най–значимите творби на българската 
детска литература и на българския фолклор, включени в учебното 
съдържание. 
Може да преразказва, да обрисува с думи, да чете изразително, да 
илюстрира, да драматизира, да чете по роли художествения текст 
на изучаваните в трети клас литературни произведения. 
Има емоционално – оценъчно отношение към герои и ситуации от 
литературни творби. 
 
Комуникативно-речеви компетентности. Създаване на 
текст  
Използва формули за вежливост и форми за учтивост, средства на 
речев етикет. 
Възпроизвежда свързано и последователно съдържанието на чута 
история, художествен текст или картина и прави кратък коментар. 
Създава съчинение по преживяване и по въображение; може да 
напише и да адресира лично писмо; създава текст, в който предава 
съдържанието на чужд повествователен текст. 
Съчинява приказка по аналогия; по предложен герой; по дадено 
начало; по даден край. 
Създава текст, чрез който преразказва съдържанието на чужд 
повествователен художествен текст (приказка, разказ, басня, откъс 
от повест, роман за деца, др). 
Създава съчинение - описание на различни обекти. 
Планира свой текст и прави план на чужд текст; редактира текст с 
оглед на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 
 
 

Математика – трети клас 
Числа  
Чете и пише естествените числа до милион и познава десетичната 
позиционна бройна система. 
Сравнява и нарежда естествени числа до 1000. 



Събира и изважда естествени числа без и с преминаване, 
умножава с едноцифрено и двуцифрено число и дели с 
едноцифрено число.  
Може да намира неизвестно число -  събираемо, множител, 
умаляемо, делимо.  
Разбира връзките между компонентите на аритметичните 
действия, прави проверка на изваждането и на делението. 
Има представа за половинка, третинка, четвъртинка и десетинка. 
Знае възприетия ред на действията, ролята на скобите и може да 
пресмята числови изрази, съдържащи до три действия. 
 
Равнинни фигури 
Познава геометричните фигури (права и крива линия, лъч, отсечка, 
ъгъл,  триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност) и 
елементите им. 
Може да намира обиколка на изучена фигура. 
Определя вид на фигури (ъгъл и триъгълник). 
Чертае триъгълник, квадрат и правоъгълник върху квадратна 
мрежа. 
 
Измерване  
Знае мерните единици за: - дължина (мм, см, дм, м, км); - маса 
(грам, килограм, тон); - време (секунда, минута, час, денонощие, 
седмица, месец, година, век); - пари (стотинка, лев); - ъгъл (градус) 
и връзките между производните им. 
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без 
тези за време). 
 
Моделиране 
Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията “с 
повече”, “ с по-малко”, “пъти по- голямо” и “пъти по-малко”. 
Описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически 
модел (задачи от покупко-продажби; обиколки) и интерпретира 
съдържателно получените резултати при решаване на даден 
проблем, решава съставни текстови задачи. 
 

  



Човекът и природата – трети клас 
 
Вещества, тела и организми 
Познава тела и вещества и общи характеристики на телата - 
съставени са от вещества, имат обем и маса. 
Различава вещества по свойства и употреба.  
Описва свойствата на вещества и значението на водата (прозрачна 
течност, не поддържа горенето, разтваря други вещества) и 
въздуха в природата (прозрачен газ, без цвят и мирис, прониква 
навсякъде, поддържа дишането и горенето).  
Свързва употребата на материалите с техните свойства. 
Разграничава по основни признаци неживите тела от живите 
организми. 
Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи 
водата, почвата и сушата, и приспособленията им за живот. 
 
Природни явления и процеси 
Назовава основни жизнени процеси (хранене, движение, 
размножаване) при живите организми. 
Дава примери за разнообразни взаимодействия на организмите със 
средата, която обитават. 
Проследява измененията в агрегатното състояние и кръговрата на 
водата в природата (по схема). Разпознава леда, водата и водните 
пари, като три различни състояния на едно и също вещество. 
Проследява по схема водния цикъл и обяснява значението му за 
живота на Земята. 
Описва движението на тела и организми на сушата, във водата, 
във въздуха и в почвата. 
 
Човекът и неговото здраве 
Описва органи в човешкото тяло, знае какво е предназначението 
им. 
Изброява хигиенни правила за здраво тяло и начини за 
предпазване от болести и инциденти. 
Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на 
равновесието в природата и посочва примери за замърсяване на 
водата и въздуха. 
Разпознава вредни за човека вещества и въздействия. 
 
 
 
 



Наблюдение, експеримент и изследване 
Описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата 
природа 
Извършва опити с тела, вещества и растения 
 
  



Изобразително изкуство – трети клас 

Обект и среда 
Наблюдава и разграничава природната от архитектурната среда. 
Възприема и анализира визуални особености на обекти и явления 
от заобикалящата среда. 
Разбира основните връзки между обект и среда в реални и 
фантазни ситуации. 
Изразява емоционално-естетическо отношение към възприеманите 
обекти и явления в околната среда. 
 
Обект и образ 
Създава реални и фантазни образи по наблюдение, памет, 
впечатление и въображение. 
Формира обобщена представа за най-важните визуални особености 
на обекти: форма, цвят, общи пропорции. 
Изгражда зрителни образи по асоциации от литературни 
произведения. Създава различни по съдържание и вид фигурални 
и нефигурални изображения по наблюдение, представа и 
въображение. 
Проявява избирателно отношение към изобразяване на различни 
обекти и ситуации.  
Осъществява изобразителна дейност чрез рисуване, моделиране, 
апликиране, художествено конструиране в игрови и други 
ситуации. 
 
Зрител и творба 
Разбира най-общо съдържание на произведение от изобразителното 
изкуство.  
Разграничава народно приложно изкуство от изобразително 
изкуство. 
Описва свои впечатления от възприемани художествени 
произведения. Разграничава произведения от изобразителното 
изкуство по вид и жанр.  
Определя най-общо по вид произведения на народното приложно 
изкуство – керамика, дърворезба, текстил, везба, медникарство, 
каменна пластика. 
Има емоционално отношение при възприемане на художествена 
творба.  
Посочва ритмични съчетания от линии, форми и цветове в 
произведения на изящното, декоративно-приложното изкуство и 
народното творчество. 



 
Визуална комуникация 
Усвоява и използва основни понятия, свързани със съвременните 
средства за 
визуална информация и комуникация. 
Ориентира се в разнообразието на визуални средства за 
информация и комуникация. 
Познава правила за използване на визуална информация в 
заобикалящата среда. 
 
Материали и техники 
Разбира най-общо връзката между материали и техники.  
Работи самостоятелно и в група, като използва определени 
материали и техники. 

 
Критерии за оценяване на учениците 
  
Слаб 2 
Ученикът не владее учебния материал по дисциплината. 
- непознаване на учебното съдържание; 
- неспособност да се построи логичен отговор; 
- слаба езикова грамотност. 
 
Среден 3   
Ученикът владее минимум от знания и бърка основни понятия. 
- Ограничено прилага теоретическите знания или езиковата 
терминология; 
- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните 
изводи;    
- съществени празноти в знанията на ученика; 
- сериозна непоследователност в логиката на отговора; 
- ограничено прилагане на терминология. 
 
Добър 4  
Ученикът владее основни понятия и не познава достатъчно 
задълбочено учебния материал. 
- непълнота на знанията; 
- недостатъчно убедително построяване на отговора; 
- недостатъчно приведени доказателства при отговора;  
- неточно опериране с теоретичните понятия и категории. 



 
 
Много добър 5   
Ученикът е усвоил точно и пълно учебното съдържание;  
- познава термини и се стреми да ги използва; 
-  допуска незначителни неточности или несъществени отклонения 
в знанията при излагане на фактите; 
- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата 
или  изводите. 
 
Отличен 6  
Ученикът интерпретира правилно възприетия учебен материал. 
-  задълбочено познаване на учебното съдържание; 
-  системни знания;  
- широка езикова култура; 
- умение да се построява логично и последователно отговорът. 
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 3 КЛАС 

Лека атлетика 

Владее основни умения за бягане, скачане, хвърляне и ги прилага 
в съревнователни условия и игри   
1. Умее да стартира 
2. Умее да скача на дължина и височина със засилване 
3. Умее да хвърля пл.топка 1 кг с две ръце 
Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност 
1. Постига определеното за трети клас равнище на физическата 
2. Постига комплексност в развитието на двигателните способности  с 
предимство на бързината. 
 

Гимнастика 

Владее приложни двигателни умения 
1. Умее да изпълнява задно кълбо и тилна опора 
2.Умее да заема вис и да изпълнява махове 
3.Умее да изпълнява едноколелен и склопен вис и опора 
4. Умее да се катери по въже (върлина 
Изпълнява поотделно и във връзка упражнения от основната и 
спортната гимнастика. 
1. Да умее да се престроява в движение 
2. Да изпълнява фигурна маршировка 
3. Умее да изпълнява общоразвиващи упражнения на уреди и в движение 
4. Умеем да изпълнява изучаваните упражнения от основната гимнастика 
във 
връзка 
 

Спортни игри 

Владее основните технически действия с топка- водене, подаване, 
ловене(спиране), стрелба,удар от подвижните, спортно-
подготвителните и една от спортните игри (баскетбол, хандбал, 
волейбол, футбол). 



1. Умее да подава и води топка с една ръка в движение. 
2. Умее да подава и спира топка с крак на място. 
3. Умее да нанася  удар(стрелба )с крак от място по неподвижна топка 
Да реализира групови  взаимодействия в подвижни и спортно – 
подготвителни игри 
1.Умее да прилага индивидуалното тактическо действие избор на място в 
подвижни и спортно-подготвителни игри. 

Танци 

Изпълнява танци и хора съобразно българската традиция 
1. Умее да изпълнява български хора в неравноделен такт (5/8) и в смесен 
такт ( 9/8 + 5/8 ) 
2. Умее да изпълнява танца ръченица ( 7/8) 
 
Критерии за оценяване на учениците 
  
Слаб 2  
Ученикът не владее учебния материал по дисциплината. 
- непознаване на учебното съдържание; 
- неспособност да се построи логичен отговор; 
- слаба езикова грамотност. 
 
Среден 3   
Ученикът владее минимум от знания и бърка основни 
понятия. 
- Ограничено прилага теоретическите знания или езиковата 
терминология; 
- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните 
изводи;    
- съществени празноти в знанията на ученика; 
- сериозна непоследователност в логиката на отговора; 
- ограничено прилагане на терминология. 
 
Добър 4  
Ученикът владее основни понятия и не познава достатъчно 
задълбочено учебния материал. 
- непълнота на знанията; 
- недостатъчно убедително построяване на отговора; 
- недостатъчно приведени доказателства при отговора;  
- неточно опериране с теоретичните понятия и категории. 
 
Много добър 5   



Ученикът е усвоил точно и пълно учебното съдържание;  
- познава термини и се стреми да ги използва; 
-  допуска незначителни неточности или несъществени 
отклонения в знанията при излагане на фактите; 
- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата 
или  изводите. 
 
 
 
Отличен 6  
Ученикът интерпретира правилно възприетия учебен 
материал. 
-  задълбочено познаване на учебното съдържание; 
-  системни знания;  
- широка езикова култура; 
- умение да се построява логично и последователно отговорът. 
 



 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

  4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86 

  тел: 032/ 643 – 623, e-mail: school@ekzarhantim1.com 

 
 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3 КЛАС 
 
І. Роден край  
Описва родното селище и родния край 
1. Познава и опазва исторически паметници в родното селище.  
2. Описва природните забележителности в родния край. 
 
II. Човекът и неговата среда 
Определя значението на някои природни дадености (вода, почва и др.) 
за живота на хората. 
1. Описва разнообразната природа на България. 
2. Посочва значението на някои природни дадености за живота на хората. 
3. Назовава с помощта на картата избрани природни обекти. 
Посочва връзката между особеностите на природната среда и 
трудовата дейност на 
хората 
1. Назовава трудови дейности на хората, свързани с особеностите на 
природната среда.                               2. Обяснява значението на всяка 
трудова дейност. 
Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и 
околната среда 
1. Описва положителното взаимодействие между човека и околната среда. 
2. Описва вредните последици от взаимодействието между човека и 
околната среда. 
 
Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, 
настъпили в резултат на някои технически нововъведения. 
1. Описва промените, настъпили в бита на хората през ХХ век в резултат 
на техническите нововъведения. 
2. Назовава технически нововъведения, довели до промени в околната 
среда. 
 
Описва елементи на ежедневния живот на българите през различни 
епохи 
1. Дава примери за влиянието на религията върху ежедневието на хората. 



2. Описва нови елементи в бита на възрожденските българи. 
3. Обяснява особеностите в ежедневния труд на българите през различните 
епохи. 
 
ІІІ.Национално и културно наследство 
Познава националните символи (знаме, герб, химн) 
 1. Идентифицира се чрез националните символи. 
 2. Разпознава националното знаме и химн. 
Разпознава и определя във времето официални и битови празници в 
България  
1. Разграничава битови от официални празници. 
2. Дава примери за битови празници на различни етнически общности. 
Дава примери за значими културни постижения на българския народ 
1. Дава примери за най-значимите постижения на българската култура през 
средновековието: архитектурни паметници, ръкописи 
Разказва за ярки личности и събития в българската история 
1. Разказва за ярки личности от средновековната ни история: владетели, 
книжовници  
( Аспарух, Борис І, Симеон Велики, Самуил, Иван Асен ІІ; св.Иван Рилски; 
св.Климент Охридски; св.Наум; Патриарх Евтимий). 
2. Разказва за бележити личности през Възраждането: Паисий 
Хилендарски,Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Левски, 
Георги Бенковски). 
3. Дава примери за ярки личности от новата българската история (княз 
Александър І Батенберг; Стефан Стамболов; цар Борис ІІІ; Димитър 
Пешев; Иван Вазов; Владимир Димитров – Майстора; Борис Христов; Дан 
Колов; Йордан Радичков). 
 
 
ІV.България -част от света 
Знае ролята на езика религията и традициите за съхраняването и 
развитието на българския народ 
1. Разбира значението на християнството и славянската писменост за 
съхраняването и развитието на българския народ. 
 
V. Източници на знания 
Назовава столицата на Република България и изброява нейните 
забележителности 
1. Назовава столицата на България и я посочва на картата. 
2. Описва забележителностите на столицата. 
Разграничава материални от писмени източници на знания 
1. Разпознава материални паметници от различни епохи. 



2. Разграничава археологични и етнографски паметници. 
Използва картата като източник на знания 
1. Описва способи за избразяване на повърхнината и водите върху карта. 
2. Посочва по картата по-важни условни знаци (на някои полезни 
богатства, върхове, селища, държавни граници). 
3. Определя посоките на света по карта. 
 
Критерии за оценяване на учениците 
  
Слаб 2  
Ученикът не владее учебния материал по дисциплината. 
- непознаване на учебното съдържание; 
- неспособност да се построи логичен отговор; 
- слаба езикова грамотност. 
 
Среден 3   
Ученикът владее минимум от знания и бърка основни 
понятия. 
- Ограничено прилага теоретическите знания или езиковата 
терминология; 
- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните 
изводи;    
- съществени празноти в знанията на ученика; 
- сериозна непоследователност в логиката на отговора; 
- ограничено прилагане на терминология. 
 
Добър 4  
Ученикът владее основни понятия и не познава достатъчно 
задълбочено учебния материал. 
- непълнота на знанията; 
- недостатъчно убедително построяване на отговора; 
- недостатъчно приведени доказателства при отговора;  
- неточно опериране с теоретичните понятия и категории. 
 
Много добър 5   
Ученикът е усвоил точно и пълно учебното съдържание;  
- познава термини и се стреми да ги използва; 
-  допуска незначителни неточности или несъществени 
отклонения в знанията при излагане на фактите; 
- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата 
или  изводите. 



 
Отличен 6  
Ученикът интерпретира правилно възприетия учебен 
материал. 
-  задълбочено познаване на учебното съдържание; 
-  системни знания;  
- широка езикова култура; 
- умение да се построява логично и последователно отговорът. 
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