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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, ООП І КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Отличен - ученикът напълно постига очакваните резултати от учебната програма умее 

да разграничава звук и буква в състава на думата. Разграничава езиковите единици  дума, 

изречение; определя границите на изречението в текста; разпознава печатни и ръкописни 

букви; Разпознава гласните и съгласните. Пренася правилно части от думата; Разбира 

смисъла на прочетеното. Владее техники за четене и писане на думи, изречения и кратки 

текстове. Може да съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от 

комуникативната ситуация. Озаглавява текст и преразказва устно откъс от 

повествователен текст. Отговаря кратко на  въпроси по съдържанието на изучаваното 

литературно и фолклорно произведение. Разбира значението на непознати думи в 

контекста на изучаваното литературно  произведение; Пише текст под диктовка. 

Много добър - Разграничава езиковите единици  дума, изречение; определя границите 

на изречението в текста, но показва незначителни пропуски. Разпознава печатни и 

ръкописни букви; Разпознава гласните и съгласните. Пренася правилно части от думата, 

но допуска грешки. Допуска несъществени грешки при четене и писане на думи, 

изречения и кратки текстове. Може да съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от от комуникативната ситуация, но понякога допуска грешки. Озаглавява 

текст и преразказва устно откъс от повествователен текст. Пише текст под диктовка, но 

понякога допуска минимални грешки. 

Добър - Разграничава езиковите единици  дума, изречение; определя границите на 

изречението в текста, но показва пропуски в знанията си. Разпознава печатни и 

ръкописни букви; Разпознава гласните и съгласните. Пренася правилно части от думата, 

но допуска грешки. Допуска грешки  при четене и писане на думи, изречения и кратки 

текстове. Може да съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от 

комуникативната ситуация, но има нужда от помощ от учителя. Озаглавява текст и 

преразказва устно откъс от повествователен текст, но изпитва затруднение. Пише текст 

под диктовка, но допуска грешки. 

Среден – Ученикът постига само отделни части от учебната програма. Трудно се справя 

сам и изпитва нужда от помощ на учителя. Разпознава ръкописните букви, гласните и 

съгласните, но трябва да се подпомогне. Трудно се ориентира в текста. Няма добра 

четивна техника и допуска много грешки при писане на текст. 

Незадоволителен – не постига очакваните резултати от учебната програма. 
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МАТЕМАТИКА 

Отличен – Ученикът напълно постига очакваните резултати от учебната програма. 

Познава естествените числа до 20 и принципа на изграждане на редицата от естествени 

числа, и  извършва аритметични действия събиране и изваждане с числата до 20.Чете и 

пише естествените числа то 10 до 100 и  извършва аритметичните действия събиране и 

изваждане с числата от 10 до 100.Разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, 

триъгълник, правоъгълник и кръг. Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри. 

Разпознава елементите страна и връх на триъгълник, правоъгълник и квадрат. Знае мерни 

единици за дължина /сантиметър/, за маса /килограм/, за време /час/; разпознава по 

стойност българските банкноти и монети /стотинка, лев/. 

Много добър – Ученикът познава естествените числа до 20 и извършва аритметични 

действия с тях, допускайки незначителни грешки. Може да чете и пише естествените 

числа от 10 до 100  и извършва действия с тях, но изпитва неувереност. Разпознава 

изучените геометричните фигури. Чертае отсечка правилно. Усвоил е мерните единици, 

но има нужда да бъде подпомогнат.  

Добър – Ученикът познава числата до 20 и извършва аритметични действия с тях, но 

допуска грешки. Разпознава, чете и извършва аритметични действия с числата до 100, но 

се нуждае от помощ. Мерните единици за маса, време, банкноти и монети ги използва, 

но се нуждае от помощ. 

Среден – Ученикът извършва аритметични действия с числата до 100, но има големи 

пропуски в знанията си. Познава геометрични фигури, но изпитва силни затруднения да 

определи елементите им. Изпитва сериозни затруднения в прилагането на мерните 

единици. 

Незадоволителен – не покрива учебната програма по предмета 

 

 

РОДИНОЗНАНИЕ 

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

да описва своето училище и ролята на хората в него, включително своята; Свързва 

членовете на семейството си с техните роли и отговорности. Изброява свои права и 

задължения в семейството и в училището. Описва местоположението на селището, в 

което живее, и природата в родния край. Посочва важни природни и обществени обекти 

в населеното място. Разбира необходимостта от спазването на правила за безопасно 

движение по улицата. Разказва за различни празници – официални и битови. Разпознава 

знамето и химна като национални символи на Република България. 

Много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми .Умее да описва своето училище и ролята на хората в него, включително 

своята; Свързва членовете на семейството си с техните роли и отговорности. Изброява 

свои права и задължения в семейството и в училището. Описва местоположението на 

селището, в което живее, и природата в родния край, но показва известна несигурност 

Посочва важни природни и обществени обекти в населеното място, но с несигурност. 

Разбира необходимостта от спазването на правила за безопасно движение по улицата. 

Разказва за различни  официални и битови празници, но има нужда от помощ. Разпознава 

знамето и химна като национални символи на Република България.  
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Добър - ученикът постига по- голяма част от очакваните резултати от учебните 

програми; Умее да описва своето училище и ролята на хората в него, включително своята 

и свързва членовете на семейството си с техните роли и отговорности, но с леки 

пропуски. Изброява свои права и задължения в семейството и в училището. Описва 

местоположението на селището, в което живее, и природата в родния край и посочва 

важни природни и обществени обекти в населеното място, но има нужда от подпомагане. 

Разбира необходимостта от спазването на правила за безопасно движение по улицата. 

Разказва за различни празници – официални и битови, но е необходимо да бъде 

подпомогнат от учителя. Разпознава знамето и химна като национални символи на 

Република България. Ученикът е усвоил по- голяма част от понятията. 

Среден –Ученикът описва своето училище и ролята на хората в него, но напълно. 

Свързва членовете на семейството си с техните роли и отговорности, но допуска грешки. 

Описва местоположението на селището, в което живее, и природата в родния край. 

Изпитва затруднение да  посочи важни природни и обществени обекти в населеното 

място. Разказва за различни празници официални и битови, но има пропуски и допуска 

грешки. Разпознава знамето и химна като национални символи на Република България. 

Незадоволителен – ученикът не покрива учебните програми. 

 

МУЗИКА 

Отличен  – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма, 

няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; 

прилагат се самостоятелно в различни учебни задачи и ситуации и водят до правилен 

(верен отговор) резултат. 

 

Много добър  – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; на 

моменти показва неувереност и нестабилност в действията си. 

 

Добър  – ученикът постига преобладаваща част от очакваните резултати от учебните 

програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и/или неточности, 

нуждае се от помощ при прилагането им в непознати ситуации; 

 

Среден  - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в 

знанията и уменията си има сериозни пропуски и допуска много грешки ;усвоени са 

само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени 

като очаквани резултати в учебните програми. 

 

Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

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

пропуски в знанията и уменията си. Правилно използва разнообразни изобразителни 

техники  в работата си. Представя самостоятелно изработен готов продукт от 

изобразителната си дейност. Ученикът използва новите понятия правилно.  
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Много добър - ученикът почти напълно постига очакваните резултати от учебната 

програма.  Има незначителни  пропуски в знанията и уменията си. Правилно използва с 

малки изключения  разнообразни изобразителни техники  в работата си. Представя 

самостоятелно изработен готов продукт от изобразителната си дейност. Ученикът 

използва новите понятия правилно.  

 

Добър - ученикът постига част от очакваните резултати от учебната програма.  Има  

пропуски в знанията и уменията си, но се справя с поставената задача. Търси помощ и 

подкрепа от страна  на учителя. Има пропуски в овладяването на понятията. Използва  

разнообразни изобразителни техники  в работата си, но се нуждае от помощ за 

прилагането им. Представя самостоятелно изработен готов продукт с неточности. 

 

Среден -  ученикът постига малка част  от очакваните резултати от учебната програма.  

Често търси подкрепа и помощ от страна на учителя. Не винаги представя готов продукт 

от своята изобразителна дейност. Има  пропуски в знанията и уменията си, но се справя 

с поставената задача. Има пропуски в овладяването на понятията. Използва  

разнообразни изобразителни техники  в работата си, но се нуждае от помощ за 

прилагането им. Представя самостоятелно изработен готов продукт с много неточности. 

 

Незадоволителен – ученикът не покрива учебната програма. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Отличен – ученикът напълно постига очакваните резултати от учебната програма. 

Познава правила за безопасно поведение при използване на инструменти и материали. 

Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни 

дейности (операции). Познава основни правила за обработване на хранителни продукти; 

за отглеждане на стайни растения и на домашни любимци. Използва снимки, технически 

рисунки и скици при конструиране и моделиране. Проявява инициативност при 

осъществяване на индивидуална и групова дейност. Разбира необходимостта от 

организация и контрол на дейностите. Разбира необходимостта да довежда започнатата 

работа до край.  

 

Много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми. Познава правила за безопасно поведение при използване на инструменти и 

материали. Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на 

последователни дейности (операции). Познава основни правила за обработване на 

хранителни продукти; за отглеждане на стайни растения и на домашни любимци. 

Изпитва несигурност при използването на снимки, технически рисунки и скици при 

конструиране и моделиране. Проявява инициативност при осъществяване на 

индивидуална и групова дейност. Разбира необходимостта да довежда започнатата 

работа до край 

 

Добър - ученикът постига по-голяма част от очакваните резултати от учебната програма; 

Познава правила за безопасно поведение при използване на инструменти и материали. 

Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни 

дейности (операции), като понякога има нужда от учителска подкрепа. Познава основни 

правила за обработване на хранителни продукти; за отглеждане на стайни растения и на 

домашни любимци. Изпитва несигурност при използването на снимки, технически 

рисунки и скици при конструиране и моделиране. Конструира и моделира с подкрепа от 
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учителя. Разбира необходимостта да довежда започнатата работа до край, като в редки 

случаи не успява. 

 

Среден -  Има силна нужда от подкрепа. Познава някои от основните правила за 

обработване на хранителни продукти; за отглеждане на стайни растения и на домашни 

любимци. Изпитва голяма несигурност при използването на снимки, технически рисунки 

и скици при конструиране и моделиране. Трудно конструира и моделира. Не винаги 

довежда започнатата работа до край. 

 

Незадоволителен – ученикът не покрива учебната програма. 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКО   ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  

Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебната програма. 

Прилага основни двигателни умения и навици, свързани с бягане по права, с промяна 

на посоката и темпа. Хвърля малка плътна топка. Скача на дължина и височина. 

Демонстрира двигателни умения и навици. Изпълнява самостоятелно, поотделно 

общоразвиващи, строеви и ритмични упражнения. Изпълнява основни технически 

действия с топка: стрелба, удар и ги прилага в подвижни игри, свързани с отборните 

спортове баскетбол, футбол и хандбал. 

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 по-голяма 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. Изпитва трудност да следва правилата при подвижни 

и отборни игри. Не осъзнава и изпълнява подадените команди.  

 Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебната програма, 

не показва физическа дееспособност, не умее да  изпълнява основни технически 

действия  и команди.  

 


