
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  V, VІ, VІІ КЛАС 

  

 УСТНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЛИТЕРАТУРА: 

 Отлична оценка:  

- задълбочено познаване на художествения текст, културните, литературните, 

езиковите или историческите факти; системни знания  

- широка езикова, литературна или историческа култура  - мирогледна широта и верен 

естетически подход към третираните литературни и други факти; разпознаване на 

литературните фигури и тропи и художествената им роля в конкретния текст  

- умение да се построява логично и последователно отговора си - проявена лична 

позиция, самостоятелност, лексикална и граматическа култура на речта; 

убедителност, изразителност и възможност за лично интерпретиране на 

художествения текст  

 Много добра оценка:  

- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението 

на езиковите, литературните, културните или историческите факти  

- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите   

- несъществени композиционни пропуски  

 Добра оценка:  

- непълнота на езиковите, литературните или историческите знания  - недостатъчно 

убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени доказателства    

- неточно опериране с езиковите или литературно-теоретичните понятия и категории  

- неспазване на езиковите норми; недостатъчна изразителност на речта   

 Средна оценка:  

- съществени празноти в знанията за езика, художествения текст, литературните и 

историческите факти    

- сериозна непоследователност в логиката на отговора   

- ограничено прилагане на литературно-теоретическите знания или езиковата 

терминология   

- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи  - важни неточности 

от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика  

- неувереност и празноти при изпълнено наизуст стихотворение   

 Слаба оценка:  

- определено непознаване на езиковите, литературните, културните или историческите 

факти    

- неспособност да се построи логичен отговор  

- езикова некомпетентност; груби нарушения на нормите за правилна устна реч  

     

  



УСТНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

Отлична оценка  

- задълбочени знания за лингвистичните понятия и закономерности  

- задълбочени познания в областта на фонетичния, морфемния, морфологичния, 

синтактичния, правописния и правоговорния анализ  

- практическа ориентация на езиковите знания  

- умения за лингвистичен анализ и за обяснение на езиковите структури  

- умения за работа с таблици, схеми, диаграми  

- комуникативноречева компетентност  

- системност в подготовката  

 Много добра оценка:  

- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението 

на езиковите факти  

- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите   

- несъществени езикови пропуски  

 Добра оценка:  

- непълнота на езиковите знания   

- недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени 

доказателства    

- неточно опериране с езиковите понятия и категории  

- неспазване на езиковите норми; недостатъчна изразителност на речта   

 Средна оценка:  

- съществени празноти в знанията за езика- сериозна непоследователност в логиката 

на отговора   

- ограничено прилагане на знания или езикова терминология   

- несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи  - важни неточности 

от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика  

 Слаба оценка:  

- явна езикова некомпетентност    

- неспособност да се построи логичен отговор  

- груби нарушения на нормите за правилна устна реч  

  


