
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО НАУЧНА ПАЛИТРА - РП  V КЛАС   

Оценяване  на знанията и уменията на учениците по учебен предмет „Научна 

палитра“ е насочено към измерване на постигнатите компетентности на ученика върху 

учебното съдържание, заложени като очаквани резултати чрез:  

• тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена 

свобода на отговора;  

• оценки от други дейности (решаване на практически задачи чрез дигитални 

средства);  

• умения за извличане на информация, умения за създаване на модели, умения за 

творческо трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален 

формат; представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от 

учебното съдържание;  

 

Оценяват се и създадените от учениците нотбук, портфолио и др. с резултатите от 

работата, както и крайните продукти от проектите и неговото представяне. При 

качественото оценяване на резултатите от проектната дейност се вземат предвид:  

• Равнището на активност и самостоятелност на ученика  

• Интердисциплинарността на проектната дейност  

• Проявената от ученика изобретателност, оригиналност и креативност  

• Ритмичност при протичането на проекта през всичките му етапи  

• Степента на сътрудничество и координацията на дейностите между членовете на 

работните екипи  

• Добрата визуализация и експонирането на творческия продукт  

• презентиране на образователен продукт пред публика и др. 

 
Научна палитра - История и цивилизации  и география и икономика  

Отличен 6: Ученикът трябва да:  Характеризира географското положение на 

континентите. Характеризира особеностите на природата на континентите Представя 

информация в табличен вид. Попълва мисловна карта с проучване на информация. 

Разпознава исторически личности и прави описание по зададени опори. Дава примери за 

празници, обичаи и развлечения на хората. Търси и подбира информация по зададени 

показатели чрез ИКТ за исторически личности и центрове на българската култура. 

Мн. Добър 5: Ученикът трябва да:  Описва и разпознава природните зони на Земята. 

Определя значението на природата като среда за живот и условие за труд. Обяснява 

необходимостта от опазване на природната среда. Представя географска информация в 

карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ. Описва възникването на 

религии и техни основни елементи. Дава примери за взаимни влияния между различни 

култури. Познава най-значимите военни конфликти. Открива промени в начина на живот 

през различните исторически епохи. Изработва кратък план, създава кратък писмен 

отговор на исторически въпрос по зададени опори. 

Добър 4:  Ученикът трябва да: Дава примери за взаимодействието между обвивките на 

Земята и влиянието на формата и движенията на Земята върху природата и живота на 

човека. Изразява мнение за географски проблем(и) на базата на подбрана географска 

информация. Установява синхронност между събития и личности. Разпознава паметници 

с национално и световно културно значение. Извлича информация от писмени 

документи, карти, изображения, схеми. 



Среден 3: Ученикът трябва да: Характеризира Земята като планета Използва географска 

информация от различни източници. Описва възникването на цивилизации, държави и 

форми на държавно управление. Различава видове исторически източници. 

 

Научна палитра – Полезната математика  

Оценяването става по следните критерии: 

  

Отличен 6: Ученикът трябва да: Умее да комбинира знанията си за различни понятия, 

като показва пренос на знания и междупредметни връзки. Умее да прави логически 

изводи. В процеса на решаване на задачи да показва развитие на творческите си 

възможности. Умее да открива връзка между числата и тяхното приложение в 

действителността. Умее да прилага наученото за дроби, част от число, процент, 

геометрични фигури и тела при решаване на практико-приложни задачи, както и при 

представяне на географска и историческа информация. Знае понятието лихва и го 

прилага в задачи, свързани с икономиката. Определя подходящи операции и средства за 

решаване на задачи от реалния свят. Интегрира знания в решаване на приложни и 

практически задачи. Прилага знания при изпълнение на творчески задачи. Чете, разбира, 

извлича информация от даден текст и използва математически знания за получаване на 

нова информация. 

Много добър 5: Ученикът трябва да: Умее да прилага предишни знания. Да обосновава 

изводите, до които достига при решаването на задачи. Да решава задачи, изискващи 

намирането на неизвестни елементи, участващи в записването на изучените формули. Да 

пресмята по-сложни числови изрази. Да прилага знания при решаване на практически 

задачи. Да прави връзка между действията с изучаваните числа. Оценява и интерпретира 

резултат и предвижда в определени рамки очакван резултат. Прилага операции и методи 

за решаване на задачи, като следва познати алгоритми. Прави изводи въз основа на 

информация; 

Добър 4: Ученикът трябва да: Знае да обосновава твърденията свързани с дадени 

понятия. Да може да прилага теоретични знания за обикновени и десетични дроби в 

изчислителни задачи. Да замества във формулите буквените означения на понятията с 

числа и да решава задачи чрез пряко приложение на изучаваните формули. Умее да 

прилага основните алгоритми при решаване на задачи. Да преобразува изрази, в които 

участват всички действия. Извлича информация от графики, таблици, диаграми и 

пиктограми. Измерва и използва подходящи мерни единици. 

Среден 3: Ученикът трябва да: Знае определенията на понятията и техните свойства. 

Знае правилата за намиране на НОД и НОК на естествени числа и извършва четирите 

основни аритметични действия с обикновени и десетични дроби.  Знае твърденията и 

формулите свързани с основните геометрични фигури, правоъгълен паралелепипед и 

куб. Чете, разбира, извлича информация от даден текст.  

Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Ученикът не е овладял основните 

аритметични действия с обикновени и десетични дроби или допуска груби грешки. Не 

знае основни понятия и свързаните с тях твърдения, не знае формулите свързани с 

основните геометрични фигури.  Не може да се ориентира в условието на поставената 

задача. 

 

Учителят, във всеки един от случаите на оценяване, може да вземе предвид 

и други положителни качества, демонстрирани от страна на ученика, като: 

креативност, творчески подход, инициативност, трудолюбие, самостоятелност, 

качествено изпълнение на домашната работа и др. 



 

Работа по проект: 

За всеки отделен проект, в зависимост от темата, се изготвят ясни критерии, с които 

учениците се запознават при поставянето на задачата. 

 

Оформяне на срочна и годишна оценка 

Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на 

ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебния срок, и при вземане 

предвид на текущите оценки. Годишната оценка се оформя от учителя , като се отчитат 

знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната 

година, и при вземане предвид на срочните оценки. 

 

 


