
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ – РП І КЛАС 

Компетентности като очаквани резултати в края на учебната година: 

 ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА  

- Познава основните компоненти на дигиталните устройства – стационарни и мобилни  

- Знае как да въвежда информация в съответното дигитално устройство 

- Знае къде да следи за изходна информация на съответното дигитално устройство, 

както и на включени към него изходни устройства  

-  Умее да започва и приключва работа с конкретно устройство  

- Знае, че устройството може да изпълнява различни задачи след задаване на точни и 

ясни команди  

- Знае, че чрез устройството може да се извършват определени дейности само ако е 

инсталирана съответна програма  

- Познава основните проблеми, свързани със здравословното състояние на човека, 

използващ дигитални устройства  

- Прилага правила за предотвратяване на физическа преумора и травми след 

продължителна работа в дигитална среда  

- Организира правилно компютърното си оборудване (добра светлина на екрана, добре 

поставени входно и изходно устройство, добро разположение на стол и бюро, 

безопасно ниво на звук) 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

    - Работи във виртуална среда 

   - Познава основните заплахи в дигитална среда  

   - Знае, че не трябва да предоставя лична информация при комуникация или работа във 

виртуална среда 

 КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ  

- Подрежда части от изображение с хартиен пъзел  

- Извършва действията плъзгане и спускане на блокове в адаптирана визуална среда  

- Подрежда части от цяло изображение във визуална среда  

- Подреждане на блокове за движение на обект в четирите посоки 

- Представя движението на обект по мозайка чрез блокове  

- Определя вида на блоковете  

-  Подреждане на блокове за движение на обект за образуване на дума 

- Посочва правилно подреждане на блокове от множество отговори  

-  Познава различните блокове за движение  

- Умее да подрежда блокове в указана последователност  

- Придвижва обект до крайната цел 

КОНСТРУИРАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ  

- Дава примери за повтарящи се действия от ежедневието  



-  Определя последователността, която трябва да се повтори, за да се моделира 

действие във визуална среда  

- Определя колко пъти трябва да се повтори дадена последователност 

- Сглобява крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм 

    

Знанията и уменията на учениците от първи клас се оценяват предимно чрез 

резултата от работата по проект, като за отделни теми и за обобщение се използват устни и 

писмени форми на проверка. При оценяване на проект се използва критериална матрица, 

като се поставя оценка по всеки критерий. За всички форми на оценяване поставената 

оценка е с качествен показател, който може да бъде изразен вербално или невербално. 

 


