
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

5 КЛАС 

Очакваните резултати от обучението по компютърно моделиране и информационни 

технологии 5 клас са свързани с усвояването на специфична за предмета терминология, 

практически умения за решаване на задачи със средствата на информационните технологии, 

умения за аргументиране при избора на технологично средство.  

 В края на обучението в V клас ученикът: 

● разпознава основните компоненти на една компютърна система с общо предназначение и 

обяснява тяхното предназначение 

● спазва основни правила при работа с компютърна система, периферни устройства и 

носители на информация 

● демонстрира отношение на отговорен потребител при работа с компютъра, периферните 

устройства и носителите на информация 

● реагира на съобщенията, извеждани от компютърните приложения при работа с тях 

● разбира съобщенията, извеждани на екрана при стартиране и приключване работата с 

компютърна система 

● прилага съответстващата българска терминология при описание на дейности, свързани с 

компютърната система 

● описва и спазва правилата за безопасна работа с компютърна система 

● изброява различни средства за електронна комуникация 

● търси и извлича информация по зададена тема в интернет 

● зарежда интернет страници в специализирана програма чрез въвеждане на адрес 

● използва електронна поща, като изпраща съобщения и файлове 

● спазва етичните правила при комуникация чрез електронна поща 

● изброява и описва предназначението на основни услуги в интернет 

● прилага правилата за безопасна работа в интернет 

● изброява основното предназначение и възможностите на програмите за компютърна 

графика, текстообработка, електронни таблици и презентации 

● обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните програми 

● използва основните инструменти за създаване и промяна на изображения в конкретен 

графичен редактор 

● създава изображение с разнообразни инструменти по зададена тема 

● създава и използва собствени блокове в изучаван език за блоково програмиране 

● създава образователен проект със средствата на изучаван език за блоково програмиране 

● прилага блоково програмиране за реализиране на междупредметни връзки  



Оценяването на знанията и уменията на учениците се осъществява чрез: 

1. Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена свобода 

на отговора.Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното 

съдържание за по-кратко време. Могат да се използват за установяване на входно и изходно 

равнище или контролно, проведено в рамките на 20-25 минути. 

2.  Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час. 

Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват усвояването на 

конкретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за извличане на информация, 

умения за създаване на модели, умения за творческо трансформиране и представяне на 

различни видове информация в дигитален формат и др. 

3. Изпълнение на практически задачи и малки проекти за домашна работа. 

4. Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното 

съдържание. 

5. Оценяване уменията при работа по проект въз основа на зададената роля на отделния 

ученик при изпълнение на проекта. 

6. Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, 

домашни работи, проучвания по дадена тема и др. 

 

Критерии за оценяване: 

За оценка „Слаб 2” 

Ученикът не знае основните теоретични понятия. Не умее да работи с операционната система 

и не ползва нейните възможности. Допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Среден 3” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. 

Умее да работи с операционната система и ползва нейните възможности, но при изпълнение 

на конкретна задача не съумява да избере подходящо приложение или не ползва пълните 

възможности на съответния софтуер. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Добър 4” 

 Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение, но не ползва пълните възможности на съответния софтуер. Не 

допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи. 

За оценка „Мн. добър 5” 

 Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва по 

предназначение възможностите на наличния хардуер. Допуска грешки при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Отличен 6” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 



подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва 

рационално и по предназначение възможностите на наличния хардуер, демонстрира 

отговорно и коректно отношение при работа в локална мрежа и Internet. Не допуска грешки 

при изпълнение на практическите задачи 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 6 КЛАС 

Очакваните резултати от обучението по информационни технологии 6 клас са 

свързани с формиране на знания и умения за компютърна текстообработка и създаване на 

интегриран документ; предварителна подготовка на учениците за работа по проект с 

използване на информационни технологии чрез интегриране на различни информационни 

дейности – търсене на информация в интернет, обобщаване на намерената информация и 

представянето й в текстов документ и презентация. 

 В края на обучението в VI клас ученикът: 

 познава и работи с файловата организация на данни, използвана в компютърните 

системи за съхранение и управление на информацията 

 разпознава най-често срещаните разширения на файлове и ги свързва със софтуерни 

приложения, в които могат да се използват 

 извършва основни операции с файлове 

 посочва основни единици за измерване на информацията и ги сравнява 

 описва основните информационни дейности и посочва как те се реализират с 

използването на компютърна система и периферни устройства 

 създава, редактира и форматира текст на български език и на изучаван чужд език 

 създава презентация с анимационни ефекти 

 търси и заменя текст в текстов документ 

 вмъква и разполага графично изображение в текстов документ и презентация 

 извършва операции с данни и използва вградени изчислителни функции в електронна 

таблица 

 изброява средства за синхронна и асинхронна комуникация като форуми, програми за 

говорене и т.н. 

 спазва правилата за безопасно поведение в интернет 

 отваря уеб сайт с различни браузери и запазва информация от сайта 

 използва съответстваща българска терминология при описание на дейности, 

извършвани с файлове, и тези при работата с приложни програми 

 описва и спазва правилата за безопасна работа с компютърни системи и 

информационни технологии 

 търси, подбира и съхранява необходимата му информация в интернет с цел нейното 

използване 

 цитира правилно източниците на използваната информация, публикувана в интернет 

при нейното копиране и разпространение. 

Оценяването на знанията и уменията на учениците се осъществява чрез: 

 Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена 

свобода на отговора. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с 

формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават възможност 

да се обхване по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се 

използват за установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в 

рамките на 20-25 минути. 

 Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в 



час. Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват 

усвояването на конкретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за 

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

трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат 

и др. 

 Решаване на практически задачи, изпълнявани за домашна работа. 

 Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от 

учебното съдържание. 

 Изготвяне на портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически 

задачи в часовете, домашни работи, проучвания по дадена тема, тестове. За 

оформянето на портфолиото учителят може да посочи кои от решваните практически 

задачи ще бъдат задължително включени в него и да представи критерии за оценяване 

на отделните задачи и на портфолиото като цяло. Задачите, включени като 

задължителни компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в 

учебната програма очаквани резултати. Портфолиото може да включва и 

допълнителни задачи. 

Забележка: Индивидуалното портфолио може да се използва за оценяване на отделен ученик, 

при условие че всеки ученик работи самостоятелно на компютър, или включва само 

компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания, 

тестове. 

 Оценяване на умения за представяне на информация пред публика. 

 

Критерии за оценяване: 

За оценка „Слаб 2” 

Ученикът не знае основните теоретични понятия. Не умее да работи с операционната система 

и не ползва нейните възможности. Допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Среден 3” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. 

Умее да работи с операционната система и ползва нейните възможности, но при изпълнение 

на конкретна задача не съумява да избере подходящо приложение или не ползва пълните 

възможности на съответния софтуер. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Добър 4” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение, но не ползва пълните възможности на съответния софтуер. Не 

допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи. 

За оценка „Мн. добър 5” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва по 

предназначение възможностите на наличния хардуер. Допуска грешки при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Отличен 6” 



Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва 

рационално и по предназначение възможностите на наличния хардуер, демонстрира 

отговорно и коректно отношение при работа в локална мрежа и Internet. Не допуска грешки 

при изпълнение на практическите задачи. 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 7 КЛАС 

Очакваните резултати от обучението по информационни технологии 7 клас са свързани с 

развитието на умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на 

компютърната текстообработка, софтуера за обработка на таблични данни и компютърната 

презентация; уменията за обработка на графична информация  и интегриране на усвоените 

до момента знания и умения в областта на информационните технологии със знания и умения 

по други учебни дисциплини, както и формиране на умения за работа в екип и представяне 

и защита на проекта; безопасна работа в интернет - в контекста на защитата на личната 

неприкосновеност в социалните мрежи. 

 В края на обучението в VII клас ученикът: 

● обяснява и прилага средства и методи за защита на информацията 

● използва антивирусна програма, като извършва необходимите настройки в 

антивирусна програма 

● разпознава и интерпретира често срещаните съобщения, които възникват при работа 

с антивирусна програма, и реагира подходящо 

● прилага съответстващата българска терминология при описание на дейности в 

работата с приложни програми 

● спазва правилата за безопасна работа с компютърни системи, осигурявайки 

собствената си и на другите безопасност 

● умее да търси и подбира подходяща информация в интернет 

● зачита правото на лична неприкосновеност в интернет 

● зачита авторските права на използваната информация 

● обяснява същността на лицензите Creative Commons и GPL 

● разпознава обозначенията, свързани с авторските права, в лицензионните 

споразумения Creative Commons и GPL 

● обяснява предимствата и недостатъците на средствата за защита на информацията 

● изброява и описва предназначението на различни информационни средства 

● обосновава избора на информационни средства при решаване на образователни 

задачи 

● избира средства и методи за популяризиране на идеите си 

● проявява толерантност към различни позиции и идеи 



● създава, редактира и форматира интегриран документ, като разработва проект 

● изброява и обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните 

програми за компютърна графика, текстообработка, ел. таблици и презентации 

● зачита правото на лична неприкосновеност в интернет 

● описва действията, които трябва да предприеме при нарушаване на личната му 

неприкосновеност в социалната мрежа. 

Оценяването на знанията и уменията на учениците се осъществява чрез: 

● Тестове, съдържащи въпроси и задачи със структуриран отговор или с ограничена 

свобода на отговора. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с 

формулираните в учебната програма очаквани резултати. Тестовете дават възможност 

да се обхване по-голям обем от учебното съдържание за по-кратко време. Могат да се 

използват за установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в 

рамките на 20-25 минути. 

● Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в 

час. Този тип задачи може да съдържа отделни компоненти, които измерват 

усвояването на конкретни умения за работа с изучавания софтуер, умения за 

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

трансформиране и представяне на различни видове информация в дигитален формат 

и др. 

● Решаване на практически задачи, изпълнявани за домашна работа. 

● Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от 

учебното съдържание. 

● Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в 

часовете, домашни работи, проучвания по дадена тема, тестове. За оформянето на 

портфолиото учителят може да посочи кои от решаваните практически задачи ще 

бъдат задължително включени в него и да представи критерии за оценяване на 

отделните задачи и на портфолиото като цяло. Задачите, включени като задължителни 

компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната програма 

очаквани резултати. Портфолиото може да включва и допълнителни задачи. 

Забележка: Индивидуалното портфолиото може да се използва за оценяване на отделен 

ученик, при условие че всеки ученик работи самостоятелно на компютър, или включва само 

компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания, 

тестове. 

● Оценяване на умения за представяне на информация пред публика. 

● Оценяване на уменията за работа по проект въз основа на разработените и 

представени материали и наблюдения на работата на отделния ученик и екип като 

цяло по време на изпълнение на проекта. 

Критерии за оценяване: 

За оценка „Слаб 2” 

Ученикът не знае основните теоретични понятия. Не умее да работи с операционната система 

и не ползва нейните възможности. Допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Среден 3” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. 



Умее да работи с операционната система и ползва нейните възможности, но при изпълнение 

на конкретна задача не съумява да избере подходящо приложение или не ползва пълните 

възможности на съответния софтуер. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Добър 4” 

 Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение, но не ползва пълните възможности на съответния софтуер. Не 

допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи. 

За оценка „Мн. добър 5” 

 Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва по 

предназначение възможностите на наличния хардуер. Допуска грешки при изпълнение на 

практическите задачи. 

За оценка „Отличен 6” 

Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и 

ползва нейните възможности. При изпълнение на конкретна задача съумява да избере 

подходящо приложение и ползва пълните възможности на съответния софтуер. Ползва 

рационално и по предназначение възможностите на наличния хардуер, демонстрира 

отговорно и коректно отношение при работа в локална мрежа и Internet. Не допуска грешки 

при изпълнение на практическите задачи 

 


