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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ВЪВ ІІ КЛАС 

Критерии и показатели за оценка на резултатите по Български език и 

литература /БЕЛ/  

 

Устна проверка: 

- в края на учебната година учениците четат правилно и изразително със скорост- 

60-70 думи в минута 

- ученикът може да преразказва устно отделни епизоди или цяло литературно 

произведение, като спазва последователността в развитието на действието 

Писмена проверка : 

- диктовката е с обем 50-60 думи, като за всяка грешка се отнемат по 0,25 от 

оценката 

- преразказ и съчинение- възможност за предаване на чужд текст със свои думи, 

способност за създаване на свой текст, правописни и пунктуационни умения, 

качества на речта 

  

Оценяване:  

  

Отличен  - Ученикът си служи самостоятелно с основните езикови и речеви единици- 

звук, сричка, дума, изречение, текст, в конкретна ситуация в зависимост от 

комуникативната цел. Разпознава частите на речта– съществително име, прилагателно 

име, глагол и ги определя. Съставя и различава видове изречения, според целта на 

изказване. Наясно е с пунктуацията им при писане. Ученикът владее основните норми 

на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо, грамотно и 

правилно думи с правописни особености; пише разделно думи без собствено ударение. 

Може да си служи самостоятелно с правописен речник. Подпомогнат от учителя, умее 

да преразказва и да съставя текст. Споделя впечатления от самостоятелно прочетено 

литературно произведение и охарактеризира героите му. Ориентира се в характерни за 

националната му идентичност особености в изучавани литературни произведения 

(разкази, стихотворения, приказки). Чете с разбиране и коментира прочетеното. 

  

Много добър - Ученикът има несъществени  пропуски по отношение на речевите 

единици. Пише грамотно и четливо.  Разпознава частите на речта, но не винаги определя 

всички правилно. Различава видовете изречения, но му се губи пунктуацията им. Владее 

основните норми на книжовната реч: пише грамотно и четливо, но му убягва 

краснописът. Служи си самостоятелно с правописен речник. Съставя с помощта на 

учителя преразкази и съчинения, допускайки несъществени грешки. Ориентира се вярно 

в литературното произведение, независимо от жанра му, но понякога не охарактеризира 

добре героите с техните качества. Има много добра четивна техника и подходяща 

интонация. 

  

Добър - Ученикът допуска съществени граматически грешки при писане. Трудно му е да 

поставя необходимите препинателни знаци в текста. Често не съумява да различи 

частите на речта. Не умее да си служи самостоятелно с правописен речник. Няма добра 

четивна техника по отношение на бързина и изразителност. Не винаги се ориентира в 
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сюжетната линия и  охарактеризирането на литературните герои. Затруднява се в 

адекватния избор на изразни средства при творческите упражнения- съчинения и 

преразкази. Необходима му е словесна или визуална опора от страна на учителя. 

  

Среден - Ученикът е без натрупан лексикален, езиков и читателски опит, който да му  

служи за осмисляне на собствената речева дейност. Справя се само с репродуктивните 

задачи с ограничени езикови изразни средства. Писмената реч значително изостава от 

устната. Пише с груби граматически грешки, без да се съобразява с изучените правила 

за редукция на гласни и обеззвучаване на звучните съгласни. Чете, без да разбира 

достатъчно смисъла на прочетеното. Не вниква в съдържанието на текста и не умее да 

прави характеристика на героите. Трудно заучава наизуст литературни произведения- 

стихотворения, гатанки, пословици. Формирането на комуникативно-речеви умения е 

силно затруднено. 

  

Незадоволителен - Ученикът няма базисни знания и не може да се ориентира в 

комуникативна ситуация. Липсват му познания, относно частите на речта и употребата 

им. Допуска груби граматични и стилистични грешки в писмените си работи. Не усвоява 

правилата и нормите, на които се подчинява книжовния език. Чете със забавен темп, 

като бърка думи и изрази. В диктовките обикновено пише слято малките думи без 

ударение, изпуска главната буква в началото на изреченията и на съществителните 

собствени имена. Не е наясно с пунктуацията на видовете изречения, според целта на 

изказване. Не може да напише свързан текст. 

   

Критерии и показатели за оценка на резултатите по математика  

Критерии и  Показатели 

                                              

1. Числата до 100 

-знания и умения за четене и записване на числата до 100 

- сравняване на числата до 100 

-знае наименованията на числата от 21 до 100, записването им в редицата на 

естествените числа и преминава от един запис в друг 

  

2. Събиране и изваждане на числата до 100 

- умения за събиране и изваждане на числата без и с преминаване 

 

3.Таблично умножение и деление 

- знания и умения за: 

- връзката между умножнието и делението и я използва за проверка на последното 

-таблицата за умножение и деление 

-разбира смисъла на словосъчетанията „пъти повече” и „пъти по-малко” и ги изразява 

на математически език 

-разместителното и съдружителното свойство на умножението и го прилага при 

пресмятане 

-реда на действията в числени изрази без скоби 

  

4.Знания и умения за изучените  равнинни фигури 
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-разпознаване на: 

-видове триъгълници /според страните/ 

-намира обиколка на триъгълник и правоъгълник. 

- умее да определя вида на триъгълника по дадена дължина на страните му или чрез 

измерване на страните му. 

умее да чертае, квадрат или правоъгълник на квадратна мрежа 

  

5.Знания за изучените величини и техните мерни единици 

-познава мерните единици за дължина – сантиметър, дециметър, метър 

-използва на практика мерните единици за дължина – метър, дециметър, сантиметър и 

знае връзката между тях 

-ден, година, час, минута, денонощие и връзката между тях 

-умее да събира и изважда именувани числа с ново изучените мерни единици 

  

6.Решаване на текстови задачи 

-умее да решава текстови задачи с две пресмятания, които съдържат словосъчетанията  

„с повече”, „с по-малко”, „пъти повече” и „пъти по-малко” 

 - да записва по различен начин решението на задачите – с две изчисления или с числов 

израз 

 

 Оценяване: 

 

Отличен Знае и прилага самостоятелно изучените правила при решаване на стандартни 

и нестандартни задачи;  Разбира и описва значението на изучените математически 

понятия;  Посочва зависимости между елементите на математическата ситуация;  

Определя правилно съотношения между именувани числа;  Представя съкратен запис на 

условието на текстови задачи; Решава съставни числови задачи и представя решението 

с един числов израз;  Представя ситуации с математематически модел;  Разчита данни, 

зададени чрез математически и графични модели;  

 

Много добър Изпълнява самостоятелно математически действия и операции в 

изчислителни задачи, като допуска незначителни грешки;  Разбира , но описва с помощ 

значението на изучените математически понятия;  Разбира ,но посочва несамостоятелно 

зависимости между елементите на математическата ситуация;  Определя правилно 

съотношения между именувани числа;  Решава съставни числови задачи и представя 

решението с един числов израз; представя съкратен запис на условието на текстови 

задачи  Допуска грешки при представя ситуации с математематически модел и разчитане 

на данни зададени чрез математически или графичен модел;  Разчита данни, зададени 

чрез математически модели;  

 

Добър Извършва правилно аритметичните операции в стандартно зададени ситуации;  

Разбира, но не описва самостоятелно зависимости между елементите на 

математическата ситуация числови отношения, аритметични знаци   Определя правилно 

съотношения между именувани числа;  Решава съставни числови задачи , но не 

представя решението с един числов израз; представя съкратен запис на условието на 

текстови задачи с помощ;  Пропуска данни при представя ситуации с математематически 
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модел и разчитане на данни зададени чрез математически или графичен модел;  Разчита 

несамостоятелно данни, зададени чрез математически модели;  

 

Среден Решаване на прости изчислителни задачи с изучените аритметични действия; 

Работи по подробен зададен алгоритъм;  Решава прости текстови задачи, без да именува 

получения резултат ; представя несамостоятелно съкратен запис на условието на 

текстови задачи с помощ;  Не представя ситуации с математематически модел и не 

разчита данни зададени чрез математически или графичен модел;  

 

Незадоволителен Допуска изчислителни грешки;  Не интерпретира математематически 

данни в прости изчислителни задачи ;  Не разбира и прилага изучените математически 

правила;  

Критерии за качествено оценяване на очакваните резултати от обучението на 

учениците по Околен свят 

 

Устна проверка: 

- ученикът дава пълен и изчерпателен отговор на поставен въпрос 

- не се изисква буквално възпроизвеждане на текстове или дефиниране на понятия 

- развиване на умението от първи клас за съставяне на разказ, въз основа на 

житейски опит и знания от първи клас 

Писмена проверка 

При тестовата форма на проверка въпросите са степенувани по трудност. Всяка задача 

носи носи различен брой точки, според трудността и вида й. Всеки тест е придружен от 

скала за оценяване. Оценката се формира въз основа на получения брой точки. 

 

Отличен  Знае конкретни факти от съответните области на компетентност заложени в 

учебната програма;  Посочва предназначението на факт или действие в конкретна 

ситуация;  Различава правилно и неправилно поведение в ситуации от различните 

области на компетентност;  Обяснява причинно – следствени зависимости между 

фактите от областите на компетентност;  Групира фактите по различни показатели;  

Предлага и аргументира самостоятелно собствен избор на действие в нестандартно 

зададена ситуация;  

 

Мн. добър  Знае конкретни факти от съответните области на компетентност заложени в 

учебната програма;  Посочва предназначението на факт или действие в конкретна 

ситуация;  Различава правилно от неправилно поведение в ситуации от различните 

области на компетентност;  Обяснява непълно причинно – следствени зависимости 

между фактите от областите на компетентност;  Групира с самостоятелно с малки 

неточности фактологична информация по различни показатели, Предлага и аргументира 

несамостоятелно собствен избор на действие в нестандартно зададена ситуация; 

 

 Добър  Знае конкретни факти от съответните области на компетентност заложени в 

учебната програма;  Посочва предназначението на факт или действие с допълнително 

зададени словесни, нагледни опори;  Различава правилно от неправилно поведение в 

ситуации от различните области на компетентност;  Обяснява частично вярно причинно 

– следствени зависимости между фактите от областите на компетентност;  Групира 
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несамостоятелно фактологична информация по различни показатели;  Изпълнява задачи 

в стандартно зададени ситуации по зададен алгоритъм;  

Среден Знае малко конкретни факти или с посочва фактологично неточна информация 

от съответните области на компетентност заложени в учебната програма;  Разграничава 

понятията по несъществени признаци;  Определя непълно или невярно 

предназначението на факт или действие и при допълнително зададени словесни, 

нагледни опори;  Различава правилно от неправилно поведение в ситуации от някои 

области на компетентност;  Обяснява частично вярно причинно – следствени 

зависимости между фактите от областите на компетентност; Изпълнява 

несамостоятелно задачи в стандартно зададени ситуации;  

 

Незадоволителен Знае малко конкретни факти или с посочва фактологично неточна 

информация от съответните области на компетентност заложени в учебната програма;  

Разграничава понятията по несъществени признаци;  Определя непълно или невярно 

предназначението на факт или действие и при допълнително зададени словесни, 

нагледни опори;  Различава правилно от неправилно поведение в ситуации от някои 

области на компетентност;  Не осмисля и не обяснява причинно – следствени 

зависимости между фактите от областите на компетентност;  Не изпълнява задачи в 

стандартно зададени ситуации и при зададени конкретни насоки;  

 

Критерии за качествено оценяване на очакваните резултати от обучението на 

учениците по Музика 

 

Скала за оценки: 

Отличен– ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма. В 

знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

успешно. Притежава необходимите компетентности и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са 

целенасочени и водят до краен резултат. Определя характера на музиката. Определя 

ниски и високи тонове. Разграничава вокална и инструментална музика. Притежава 

знания за разпознаване на духови музикални инструменти, ударни, клавишни и струнни. 

Знае характерни елементи и особености на коледуване, сурвакане, кукерски игри и 

лазаруване.  

 

Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са 

новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Знае характерни елементи и 

особености на коледуване, сурвакане, кукерски игри и лазаруване.  

 

Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебната 

програма. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, 

успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на 

знанията си. В знанията има някои пропуски. Пее според възможностите си песни, 

изучавани в училище. 
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Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебната програма. В 

знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може 

да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг. 

Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.  

 

Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“.  

 

Критерии и показатели за оценка на резултатите по  Изобразително изкуство   

Скала за оценки: 

 

Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма. В 

знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

успешно. Показва знания и умения свързани със създаване на реални и фантазни образи 

на природни обекти и среда. Прилага разнообразни изобразителни материали, средства 

и техники. Притежава основни познания за цветовете. 

 

 Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма. В изобразителната дейност има незначителни пропуски, които не са 

съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. 

Изразява емоционално- естетическо отношение към природни обекти. Има пропуски 

при разграничаване на  светли и тъмни цветове в изображенията.. 

  

Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебната 

програма. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище. Познава 

изобразителни техники за рисуване и моделиране. Действията му съдържат неточности, 

но  водят до краен резултат. 

  

Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебната програма. В 

уменията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може 

да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг. 

Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.  

  

Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“.  

 

 

Критерии и показатели за оценка на резултатите по Домашен бит и техника  

Скала за оценки: 

Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма. 

Използва правилно и безопасно инструменти и материали. Работи по образец. Умее да 

моделира, като използва разгъвки на отворени кутии. Изпълнява зададените инструкции 
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– обработва листови материали, като реже, пробива и лепи. Свързва подвижно два 

елемента на изделие. 

  

Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма. В уменията си има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени 

са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Действията му са 

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 учебната 

програма. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, 

успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на 

знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени 

са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат. 

  

Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебната програма. В 

уменията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 

Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може 

да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг. 

Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.  

 

Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“.  

Критерии за качествено оценяване на очакваните резултати от обучението на 

учениците по  ФВС 

 

Скала за оценки: 

Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма. 

Владее основни умения за бягане, скачане, хвърляне и ги прилага в съревнователни 

условия и игри. Притежава необходимото равнище на двигателни способности- бързина 

и ловкост. Владее основните технически действия с топка: водене, подаване, ловене и 

стрелба. Умее да изпълнява народни хора, танци. 

Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебната 

програма. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени.  

Демонстрира придобитите компетентности при изпълнение на поставените изисквания 

на учителя по отделните спортни игри. 

Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебната 

програма. Демонстрира добри двигателни способности- бързина и ловкост. Владее 

основните технически действия с топка. По-трудно се ориентира в посоките ( ляво, 

дясно).   

Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебната програма. 

Не владее посоките на движение. Трудно се ориентира в игрова обстановка. Не осъзнава 

и изпълнява подадените команди. 
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Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебната програма, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден“.  

  

              


