
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА В VІІ 

КЛАС 

Отличен 6 - Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги 

използва в съответствие с нея. Разпознава непознати  текстовете според сферата на 

общуване. Търси, извлича и подбира информация от различни видове текст и от различни 

информационни източници. Проявява засилен интерес към разпознаването и 

анализирането на различни текстове. Използва информацията за решаване на определени 

комуникативни задачи. умение да се построява логично и последователно отговорът - 

проявена лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматическа култура на речта; 

убедителност, изразителност и възможност за лично интерпретиране на художествения 

текст . 

Мн. добър 5 - Допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при 

обяснението на езиковите, литературните, културните или историческите факти - липса 

на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите - несъществени 

композиционни пропуски допуснати незначителни неточности или несъществени 

отклонения при обяснението на езиковите и литературните факти. Не аргументира 

изчерпателно в отговора, В литературните обосновки не проявява аналитичност, 

аргументативност  на изводите; - несъществени (композиционни) пропуски. 

Добър 4 - непълнота на езиковите, литературните или историческите знания - 

недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени 

доказателства - неточно опериране с езиковите или литературнотеоретичните понятия и 

категории Пропуски при значението на понятията повест, ода, елегия, балада и 

разпознава техни жанрови характеристики. Тълкува (откъси от) изучавана повест, ода, 

елегия, балада съобразно конкретните проявления на жанра, но не с детайли. Познава 

значението на понятията композиция, лирически говорител, лирически герой и обяснява 

техните функции за изграждането на образа на човека и света в изучавани литературни 

текстове. Но трудно ги коментира спрямо различни творби. Обяснява значението на 

сюжета в повествователни текстове, неспазване на езиковите норми; недостатъчна 

изразителност на речта. Непълнота на езиковите или литературните знания; - 

недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени 

доказателства; - неточно опериране с езиковите или литературно-теоретичните понятия 

и категории; - неспазване на езиковите норми; недостатъчна изразителност на речта. 

 Среден 3 – Непознаване изучаваните повест, ода, елегия, балада съобразно конкретните 

проявления на жанра. Празноти в знанията за езика, художествения текст, литературните 

и историческите факти - сериозна непоследователност в логиката на отговора - 

ограничено прилагане на литературнотеоретическите знания или езиковата 

терминология - несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи - важни 

неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика - неувереност 

и празноти при изпълнено наизуст стихотворение съществени празноти в знанията на 

езика, текст и литературните факти. Сериозна непоследователност в логиката на 

отговора; - ограничено прилагане на литературно-теоретическите знания или езиковата 

терминология; - несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи; - 



важни неточности от лексикален ,граматичен и друг характер в речта на ученика; - 

неувереност и празноти при изпълнено наизуст стихотворение; 

Слаб 2 – Липса на знания свързани с видовете текстове.  Определено непознаване на 

езиковите, литературните, културните или историческите факти - неспособност да се 

построи логичен отговор - слаба езикова грамотност; груби нарушения на нормите за 

правилна устна речопределено непознаване на езиковите и литературните факти; - 

неспособност да се построи логичен отговор; - слаба езикова грамотност. 


