
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – РП І КЛАС 

 

Слушане  

Ученикът да може да: 

 Разпознава английска реч; разпознава в потока на речта изучени думи и изрази; 

свързва слухов и зрителен образ; реагира адекватно на несложни инструкции на 

учителя; разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя или на свои 

съученици, свързани с изучавания материал, като се говори бавно и ясно. Разбира и 

осмисля чутата лексика и езикови модели. Разпознава в потока на речта чутите езикови 

конструкции. Разбира общото съдържание на чутото. Ориентира се в комуникативната 

ситуация и в условията на реалното общуване. Осмисля и разбира основната тема на 

елементарен текст. Ориентира се в характерната за езика интонация. 

 Говорене  

Ученикът да може да: 

  Разграничава звуковите единици на езика. Води елементарен диалог по познати 

теми, отговаряйки на елементарни въпроси, съобразени с възрастовите му особености. 

Определя с помощта на учителя лексикалното значение на думи за назоваване на 

заобикалящата действителност в съответствие с комуникативната ситуация. Представя 

се, използвайки прости изречения. Описва в кратък вид обкръжаващата та го среда. 

Може да изрази предпочитания. Отговаря кратко на конкретни, просто и ясно 

формулирани въпроси; задава кратки въпроси по изучавани теми; води кратък 

елементарен разговор на познати теми по модел; следва и дава несложни инструкции; 

използва всички възможни средства, с които разполага, за осъществяване на общуване. 

При пълно съответствие на резултатите от обучението с гореизброените 

критерии, при липса на пропуски в знанията и уменията на ученика,  при усвояване на  

всички нови понятия и правилното им  използване; при  целенасочени действия, 

водещи до краен резултат, прилагане на придобитите компетентности самостоятелно 

при решаване на учебни задачи в различни ситуации, при наличие на умения за анализ 

и синтез на информация, характерни за съответната възрастова група, даване на 

отговор на поставените въпроси, ученикът получава годишна обща качествена оценка 

отличен. Отличен!  

Когато ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма; показва незначителни пропуски в знанията, уменията и отношенията; 

демонстрира усвояване на новите понятия  и правилното им използване, изпълнява 

поставените задачи, но недостатъчно изчерпателно, изпълнява практическите задачи с 

незначителни пропуски, ученикът получава годишна обща качествена оценка много 

добър. Много добър! 

Когато ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 

учебната програма, показва придобитите знания и умения с малки пропуски, допуска 

грешки, които не водят до проблеми в комуникацията, 



успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в 

непознати, действията му съдържат неточности, но водят до краен резултат, получава 

годишна обща качествена оценка добър. Добър! 

 

Когато ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебната 

програма, знанията и уменията са недостатъчни, не владее в дълбочина лексико-

граматичния материал,  налице са сериозни пропуски в знанията,уменията, 

отношенията, а действията  му рядко водят до краен резултат, получава годишна обща 

качествена оценка среден. Среден!  

Когато ученикът не  постига очакваните резултати от учебната програма, 

знанията и уменията не са формирани, ме е овладян минимумът знания за определеното 

ниво,налице е трудно  ориентиране в условието на поставените задачи, измерващи се 

чрез степента на позитивен измерител „задоволително“, получава годишна обща 

качествена оценка незадоволителен. Незадоволителен! 

 


