
1 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО НАУЧНА ПАЛИТРА - РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ІV КЛАС 

 

 В края на учебната година ученикът притежава: 

Компетентности от областта на математиката  

Числа:  

• Използва аритметичните действия събиране и изваждане, както и умножение и 

деление с едноцифрено и двуцифрено число, за да решава приложни задачи от реалния 

живот. 

• Пресмята с приближение или чрез закръгляне. 

• Конструира числа с римски цифри. 

Геометрични фигури и тела:  

• Разпознава равнинните геометрични фигури, както и геометричните тела куб, 

правоъгълен паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида в различни изображения, 

предмети от заобикалящия го свят и в архитектурни обекти.  

• Използва чертожни инструменти, за да начертае плоски фигури в равнина. 

• Чертае равнинни геометрични фигури в квадратна мрежа и симетрични фигури 

като използва осева и централна симетрия. 

• Намира координатите на точка в координатна система. 

Измерване: 

• Използва уменията си за намиране на лице и обиколка на правоъгълник, за да 

решава приложни задачи от реалния живот. 

• Извършва действия с изучените еднородни мерни единици. 

Моделиране: 

• Описва ситуации от заобикалящия реален свят с математически модел. 

• Събира данни от различни източници за съставяне и решаване на числови изрази и 

текстови задачи. 

Елементи от вероятности и статистика: 

• Разчита и интерпретира информация, представена с текст, с таблици, с 

правоъгълни, кръгови и линейни диаграми и пиктограми. 

• Използва информацията от таблично или графично представени данни, за да 

отговори на въпроси, пряко или косвено свързани с таблицата или графиката. 

 

Основни компетентности от областта на  науката 

Биология: 

• Илюстрира с примери основни групи организми, техните приспособления и 

взаимодействието между тях. 

• Съставя схема храненето, дишането, размножаването и развитието на човека и 

описва по схема основни промени по време на пубертета. 

Химия: 

• Различава вещества по свойства и употреба.  

• Описва въздействието на някои вещества върху околната среда и здравето на 

човека.  

• Изработва схема или модел на водния кръговрат. 

Физика: 



2 
 

• Описва движения на тела и действия на сили. 

• Дава примери за източници на светлина и звук, за тяхното разпространение и 

възприемане от човешките сетива. 

• Описва с опростени модели и схеми движението на Земята и Луната.  

• Разграничава по определени признаци звезда, планета, спътник и групира 

планетите от Слънчевата система. 

• Изработва модел на Слънчевата система. 

География 

• Умее да чете и да се ориентира по географски и маршрутни карти и да създава 

елементарна контурна карта на природогеографските области в България. 

История 

• Умее да прави описание по зададена схема на наблюдаван артефакт. 

• Умее да извлича информация от исторически документ по опорни въпроси. 

Наблюдения, експерименти, изследвания: 

• Извлича и представя информация от и чрез текст, прости модели, схеми, графики и 

таблици. 

• Извършва и описва наблюдения на обекти в природата и в лабораторна среда. 

• Измерва маса и температура. 

 

Основни компетентности от областта на изкуството и дизайна 

• Познава значими обекти на архитектурата от родния край. 

• Наблюдава и описва обекти в природната и в архитектурната среда и създава скици 

на наблюдаваните обекти.  

• Разграничава, идентифицира и скицира 2D фигури и 3D тела в мрежа. 

 

Социални компетентности и умения за учене 

• Умее активно да участва в диалог при работа в група и да аргументира 

предложение за решаване на проблем. 

• Формулира изследователски въпроси и предвижда последствия и очаквани 

резултати.  

• Определя стъпки за проверка на хипотези. Оценява твърдения, преценява 

предимства и недостатъци.  

• Прави заключения въз основа на наблюдения, факти, данни.  

• Извежда общи закономерности.  

• Прилага научни доказателства в подкрепа на твърдения.  

• Определя спецификите на научен проблем и използва понятия и данни за 

решаването му.  

• Комбинира факти и понятия за отговор на въпроси. Обобщава въз основа на общ 

случай. 

 

При качественото и количественото оценяване на резултатите от проектната 

дейност се вземат предвид:  

● Равнището на активност и самостоятелност на ученика  

● Практическата значимост на получения творчески продукт  

● Интердисциплинарността на проектната дейност  

● Проявената от ученика изобретателност, оригиналност и креативност  

● Ритмичност при протичането на проекта през всичките му етапи  
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● Естетическата стойност на това, което е изработено  

● Степента на сътрудничество и координацията на дейностите между членовете на 

работните екипи  

● Добрата визуализация и експонирането на творческия продукт  

● Ценността на образователния, развиващия и възпитателния ефект от изпълнението на 

проекта  

● Обществено-полезния характер и социалният ефект на реализираната проектна дейност.  

 

Оценяването се осъществява на три нива – съдържателно (какво учебно съдържание е 

усвоено), процесуално (какви умения са придобили учениците) и социално ( усвоени ли са 

социални умения). Оценката е качествена и количествена. 


