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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО НАУЧНА ПАЛИТРА – РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ІІІ КЛАС 

 

    Очаквани резултати в края на учебната година: 

    Компетентности от областта на математиката  

 Извършва аритметичните действия събиране и изваждане, както  и  аритметичните 

действия умножение и деление с едноцифрено число, с естествените числа до 1000, 

като пренася уменията си в реални житейски ситуации. 

 Използва връзките между компонентите  на аритметичните действия за намиране на 

неизвестен компонент. 

 Разпознава половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло. 

 Определя вида на равнинните фигури. 

 Знае мерни единици за дължина, маса , време и връзката между тях и извършва 

действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време). 

 Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел. 

 Обосновава получените резултати при решаването на даден проблем. 

 Извлича информация от различни източници – таблици и чертежи. 

Основни компетентности в областта на природните науки 

 Изследва и описва  някои често използвани във всекидневието вещества по техни 

свойства и употреба. 

 Изследва и описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата 

и значението им за живота на Земята. 

 Разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми. 

 Свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието в средата и условията 

на живот. 

 Познава характерни за дадена среда приспособления на живот 

 Описва резултати от наблюдения в неживата и живата природа 

 Извършва опити с тела, вещества и растения. 

 Разчита информация по модели, схеми, таблици, графики.  

 Разбира необходимостта от опазването на средата като условие за защита на всички 

живи организми. 

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и 

спорт 

 Назовава по схема основни органи на човешкото тяло и тяхното предназначение и 

прави схеми на някои системи в човешкото тяло. Извършва наблюдения и опити. 

 Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. Съставя меню за 

здравословно хранене. 

 Формира и доказва хипотези на базата на направени наблюдения, проучвания, 

изследвания и експерименти. 
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Културна компетентност 

 Проучва и описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи. 

 Проучва и разказва за ярки личности и събития в българската история. 

 Проучва и дава примери за значими културни постижения на българския народ. 

 Използва  географска, контурна и историческа карта като източник на знания. 

 Проучва и описва значими природни и културно-исторически обекти в България. 

 Коментира данни, представени чрез таблици и други източници на информация. 

Социална компетентност и компетентност 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 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. 

• 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. 

       


