
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ               ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПТАНИЕ И СПОРТ  

ОБЛАСТИ  НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

          ЗНАНИЯ,УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ 

Лека атлетика  Владее основни умения за бягане ,хвърляне и ги прилага в съревнователни 
условия и игри  
Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност . 

Гимнастика  Изпълнява поотделно и във връзка упражнения от основната и спортната 
гимнастика  

Спортни игри  Владее основните технически действия с топка –водене ,подаване ,ловене 
(спиране ),стрелба , удар от подвижните,спортно-подготвителните и една 
от спортните игри (баскетбол ,волейбол,хандбал,футбол) 
Умее да прилага индивидуални тактически действия и групови 
взаимодействия в спортна игра ( баскетбол,футбол,хандбал,волейбол) 

Танци  Изпълнява танци и хора съобразно българската традиция  

 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ,КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ 

НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  по които се оценяват учениците в 

ОУ“Екзарх Антим 1“  III, IV, V, VI, VII  клас 

ОТЛИЧЕН –ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми , в знанията 

и уменията няма пропуски , усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно 

,притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване 

на учебни задачи в различни ситуации,действията са целенасочени и водят до краен резултат.  

МНОГО ДОБЪР- ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми ,показва незначителни пропуски в знанията и уменията си ,усвоил е новите понятия и 

като цяло ги използва правилно , доказва придобитите компетентности при изпълняване на 

учебни задачи в познати ситуации , а не рядко  - и в ситуации , които не са изучавани в клас 

,макар това да става с известна неувереност , действията са му целенасочени и водят до краен 

резултат , който извън рамките на изучените ситуации може да  не е съвсем точен .  

ДОБЪР - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 

програми, показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 

познати ситуации , но се  нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации, усвоена 

е преобладаваща част от новите понятия,действията му съдържат неточности ,но в рамките на 

изученото водят до краен резултат .   

СРЕДЕН- ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми , в знанията 

и уменията си той има сериозни пропуски ,усвоени са само някои от новите понятия 

,притежава малка част от компетентностите ,определени като очаквани резултати в учебната 

програма , и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с 

пропуски и грешки , действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат ,  

СЛАБ – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми ,заложени като 

прагова стойност за успешност и за дадени чрез степента на позитивен измерител „среден“ . 


