
 

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І” 

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

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

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІV 
КЛАС 

Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати по равнище учебна програма 

Слушане Разбира въпросите и инструкциите на учителя, както и 
кратки реплики на свои съученици 
Разбира общия смисъл на кратки текстове, като прави 
догадки за значението на непознати думи и фрази 
Извлича конкретна информация от несложни текстове 
Разбира английска реч в рамките на изучавания 
материал 

Четене Чете на глас учебни текстове с произношение и 
интонация, които не пречат на разбирането 
Разбира самостоятелно указанията в учебника, кратки 

обяснения и комуникативни задачи, свързани с 
изучавания материал 
Разбира общия смисъл на несложни, жанрово 

разнообразни текстове на познати теми 
Говорене  Задава и отговаря на конкретни въпроси на познати 

теми 
Изпълнява и дава несложни инструкции 
Води кратък разговор на теми от ежедневието или 
изучавания материал 
Разказва накратко за себе си и своя кръг 
Използва самостоятелно основни комуникативни 
функции – молба, разрешение 

Писане Пише изречения и кратки текстове по теми от 
изучавания материал със зададени опори 
Пише кратки описания на свои неща, близки, любими 
животни с помощта на опори 
Пише кратки инструкции 
Изразява се с кратки изречения, ограничена лексика и 
несложни езикови конструкции с правопис и 



пунктуация, които не затрудняват разбирането 
 

Отличен 6:  
Знанията и уменията са задълбочени.  
Ученикът владее свободно учебния материал съгласно учебната програма.       
Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси                    
Изпълнява практическа задача ( свързана с четирите речеви умения - 
четене, слушане, говорене и писане                                                                                                                       
Владее компенсаторни методи при речевата изява. 

Много добър 5:  
Знанията и уменията са овладени с незначителни пропуски.  
Ученикът се ориентира много добре в лексико- граматичния материал, 
предвиден за определеното ниво.  
Изпълнява поставените задачи ( писмени или устни ) без нужда от 
подсещащи въпроси , но недостатъчно изчерпателно.  
Справя се с практическа задача с незначителни грешки, които не пречат на 
цялостната комуникация 

Добър 4:  
Знанията и уменията са частични.  
Ученикът е овладял само основния материал, предвиден за определеното 
ниво.  
Недостатъчно комплексно прилага изучения лексико- граматичен 
минимум.  
Има нужда от водещи въпроси при изпълнение на езикова задача.  
Поставените практически задания се изпълняват недостатъчно точно и 
пълно.  
Допуска грешки, които не водят до проблеми в комуникацията 

Среден 3:  
Знанията и уменията са несистемни и непълни.  
Ученикът не владее достатъчно пълно лексико- граматичния материал.  
При изпълнение на практическа задача допуска грешки, които влошават 
качеството на речта, правейки я граматически неправилна, на отделни 
места неясна.  
Не се справя без чужда помощ.  

Слаб 2:  
Знанията и уменията не са формирани.  
Ученикът не е овладял лексико- граматичния минимум.  
Трудно се ориентира в условието на заданието.  



При изпълнение на практическа задача допуска груби фонетични, 
граматични, лексикални, синтактични и стилистични грешки.  
Слаба обща езикова, речева, учебно-познавателна култура 
 


