Член 9.
(1) Оценката съдържа качествен и количествен
показател. Оценките, които може да се поставят, са:

Слаб (2)

Среден
(3)

Добър
(4)

Много
добър
(5)

Отличен
(6)

Член 9.
(2) Качественият показател, който определя степента
на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

Отличен

 Ученикът постига напълно очакваните
резултати от учебните програми;
 В знанията и уменията няма пропуски;
 Усвоени са всички нови понятия и
ученикът ги използва правилно;
 Притежава необходимите
компетентности и може да ги прилага
самостоятелно при решаване на учебни
задачи в различни ситуации;
 Действията му са целенасочени и водят
до краен резултат.

Член 9.
(2) Качественият показател, който определя степента
на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

Много
добър

 Ученикът постига с малки изключения очакваните
резултати от учебните програми;
 Показва незначителни пропуски в знанията и
уменията си;
 Усвоил е новите понятия и като цяло ги използва
правилно;
 Доказва придобитите компетентности при
изпълняване на учебни задачи в познати ситуации,
а нерядко - и в ситуации, които не са изучавани в
клас, макар това да става с известна неувереност;
 Действията му са целенасочени и водят до краен
резултат, който извън рамките на изучените
ситуации може да не е съвсем точен;

Член 9.
(2) Качественият показател, който определя степента
на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

Добър

 Ученикът постига преобладаващата част от
очакваните резултати от учебните програми;
 Показва придобитите знания и умения с малки
пропуски и успешно се справя в познати
ситуации, но се нуждае от помощ при
прилагането им в непознати ситуации;
 Усвоена е преобладаващата част от новите
понятия;
 Действията му съдържат неточности, но в
рамките на изученото водят до краен резултат;

Член 9.
(2) Качественият показател, който определя степента
на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

Среден

 Ученикът постига само отделни очаквани
резултати от учебните програми;
 В знанията и в уменията си той има сериозни
пропуски;
 Усвоени са само някои от новите понятия;
 Притежава малка част от компетентностите,
определени като очаквани резултати в учебната
програма, и ги прилага в ограничен кръг
алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с
пропуски и грешки;
 Действията му съдържат недостатъци и рядко
водят до краен резултат;

Член 9.
(2) Качественият показател, който определя степента
на постигане на очакваните резултати от обучението, е:

Слаб

Ученикът не постига очакваните резултати
от учебните програми,
заложени като прагова стойност за
успешност и зададени чрез степента на
позитивен измерител „среден".

Член 9.
(5) Оценките от националното външно оценяване в
края на VII и в края на Х клас се изразяват само с
количествени показатели - в брой точки, без да се
приравняват към оценките по ал. 1.

Член 12.
(1) Освен ако в съответната учебна програма не е
определено друго, минималният задължителен брой
текущи изпитвания по учебен предмет за всеки
учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети,
изучавани по училищен учебен план с до 2 учебни
часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети,
изучавани по училищен учебен план с 2,5 - 3,5
учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети,
изучавани по училищен учебен план с 4 и повече
учебни часа седмично.

Член 13.
(1) Според формата текущите изпитвания са устни,
писмени и практически, а според обхвата индивидуални и групови.
(2) След установяване на постигнатите резултати
при текущите изпитвания на учениците се поставят
текущи оценки.
(3) При текущите устни и практически изпитвания
оценяващият е длъжен да аргументира устно
оценката си пред ученика, а при текущите писмени
изпитвания - писмено.

Член 13.
(1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът
дава устни решения и отговори на индивидуално
поставени задачи или въпроси.
(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът
дава писмени решения и отговори на индивидуално
поставени задачи или въпроси.
Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за
не повече от един учебен час.

Член 17.
(1) Контролната работа е групово писмено
изпитване, при което се оценяват постигнатите
резултати от учениците след приключване на
обучението по определена част (раздел) от учебното
съдържание по учебния предмет.
(2) Контролната работа се провежда за не повече от
един учебен час.

Член 21.
(1) Изпитните материали за писмените текущи
изпитвания, в т.ч. и за класните и контролните работи,
са ориентирани към:
 Установяване на постигнатите компетентности като
очаквани резултати от обучението, определени с
учебната програма по учебния предмет или модул
за съответния клас;
 Те включват задачи от различен вид и на различни
познавателни равнища, балансирани с оглед на
целта на изпитването.

Член 24.
(1) Срочната и годишната оценка се формират в
съответствие с:
 определеното в учебната програма съотношение
между текущите оценки от устните, писмените и
практическите изпитвания, в т.ч. и от класните
и/или контролните работи,
 и участието на ученика в учебния процес (работа в
час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на
практически задачи, работа по проекти).

Член 28.
(1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване
на прогимназиалния етап на основното образование са
годишните оценки по учебния предмет, изучаван във
всеки от класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния
етап в задължителните и в избираемите учебни часове

Изучава се с 5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
20%

60%

2

Устни и
писмени
изпитвания

Текущи
оценки

20%

Изучава се с 5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
20%

20%

3

Контролни и
класни
работи

Текущи
оценки

20%

Изучава се с 5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
20%

20%

2

Други оценки
/работа в час,
домашни и др./

Текущи оценки

20%

Критерии
за
оценяване
на
преразказ

Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в
съответствие с развитието на действието – 5
точки
Напълно се съобразява с дидактическата задача,
като преценява кои епизоди да предаде сбито и
кои подробно – 5 точки
Преобразува правилно и последователно пряката
реч в непряка – 4 точки
Преразказва в съответствие с дидактическата
задача в подходящо основно глаголно време – 4
точки
Не допуска граматични, правописни или
пунктуационни грешки; използва разнообразни
синтактични конструкции – 7 точки
Владее синонимното богатство на езика и
употребява стилово уместни думи и изрази – 3
точки
Откроява графично всички абзаци; пише с ясна
графика главните и малки букви, отделя думите;
редактира четливо текста си при необходимост – 2
точки
Общо: 30 точки

Изучава се с 3,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

3

2

1

1

Брой
текущи
оценки: 7

3

3

Устни
изпитвания и
участие в час

Текущи
оценки

Изучава се с 3,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

3

2

1

1

Брой
текущи
оценки: 7

2

2

Писмени
задачи в клас
и домашни

Текущи
оценки

Изучава се с 3,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

3

2

1

1

Брой
текущи
оценки: 7

1

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

Изучава се с 3,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

3

2

1

1

Брой
текущи
оценки: 7

1

1

Работа по
проекти

Текущи
оценки

Изучава се с 4 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
25%
42%

Брой
текущи
оценки: 7

25%

2

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

33%

Изучава се с 4 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

25%
42%

42%

3

Контролни и
класни
работи

Текущи
оценки

33%

Изучава се с 4 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 4
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

25%
42%

33%

2

Други участия
/работа в час,
домашни,
проекти/

Текущи оценки

33%

1. Кои числа трябва да поставим в празните полета на таблицата?
/Вижте образеца за решаване/ - 3 точки
Делимо

Котролна
работа от
делимост
Образец:
103:19=5(остатък 8),
следователно
в празното поле
на първия ред
на таблицата
поставяме числото 8

Делител

Частно

103

19

5

97

13

7

161

25

17

Остатък

8

11

22

10

…………………………….…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

1. Кои числа трябва да поставим в празните полета на таблицата?
/Вижте образеца за решаване/ - 3 точки
Делимо

Котролна
работа от
делимост
Образец:
103:19=5(остатък 8),
следователно
в празното поле
на първия ред
на таблицата
поставяме числото 8

Делител

Частно

Остатък

103

19

5

8

97

13

7

6

161

25

6

11

384

17

22

10

…97:13 = 7 (ост. 6)………….………..161:25 =6 (ост. 11)………………………

………………………….а = 22.17 + 10 = 374 + 10 = 384……………………………

На 2. задача отговорете с ДА или с НЕ. Верният отговор се загражда

ако прецените, че сте сгрешили, попълнете кръгчето
и заградете другия отговор

2. Вярно ли е, че:

Котролна
работа от
делимост

6 точки

А) Числото 0 е естествено

ДА/НЕ

Б) Числото 3 е делител на 54

ДА/НЕ

В) Числото 8 е кратно на 16

ДА/НЕ

Г) Всички прости числа са нечетни

ДА/НЕ

Д) Сборът 9+27+126 не се дели на 9

ДА/НЕ

Е) Произведението 2.5.7.11 е кратно на 35

ДА/НЕ

Ж) Числата 3 и 7 са взаимно прости

ДА/НЕ

З) Числата 1 и 13 са прости

ДА/НЕ

На 2. задача отговорете с ДА или с НЕ. Верният отговор се загражда

ако прецените, че сте сгрешили, попълнете кръгчето
и заградете другия отговор

2. Вярно ли е, че:

Котролна
работа от
делимост

6 точки

А) Числото 0 е естествено

ДА/НЕ

Б) Числото 3 е делител на 54

ДА/НЕ

В) Числото 8 е кратно на 16

ДА/НЕ

Г) Всички прости числа са нечетни

ДА/НЕ

Д) Сборът 9+27+126 не се дели на 9

ДА/НЕ

Е) Произведението 2.5.7.11 е кратно на 35

ДА/НЕ

Ж) Числата 3 и 7 са взаимно прости

ДА/НЕ

З) Числата 1 и 13 са прости

ДА/НЕ

3. Кои от числата 24, 120, 3015, 1030 се делят
/запишете отговорите на мястото, обозначено с многоточие/
6 точки

Котролна
работа от
делимост

А) на 2:

………………………………

Б) на 5:

………………………………..

В) на 3:

………………………………

Г) на 9

……………………………….

Д) на 2 и на 5: ……………………….
Е) на 3, но не се дели на 2: ……………………

Ж) на 5 и на 9: ………………………..
З) на 3 или на 2:

……………………………

3. Кои от числата 24, 120, 3015, 1030 се делят
/запишете отговорите на мястото, обозначено с многоточие/
6 точки
А) на 2:
…24, 120, 1030………………

Котролна
работа от
делимост

Б) на 5:

…120, 3015, 1030…………….

В) на 3:

…24, 120, 3015.………………

Г) на 9

…3015…………………………

Д) на 2 и на 5: …120, 1030……………….
Е) на 3, но не се дели на 2: …3015………

Ж) на 5 и на 9: …3015……………………..
З) на 3 или на 2:

…3015 , 1030…………

С първите три задачи се проверяват основните понятия от
делимост. Задачите носят 15 точки
До 10
точки
Слаб
(2)

От 11 до 20
точки
Среден (3)

От 21 до 28
точки
Добър (4)

От 29 до 34
точки
Мн. Добър
(5)

От 35 до 38
точки
Отличен
(6)

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
4. Като използвате степени, запишете числото 264 като произведение
от прости множители. Кой е най-големият прост делител на това
число? – 4 точки

Решение:

Котролна
работа от
делимост

Отговор:
264 = ……………
Най-големият
прост делител на
264 е:
……………………

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
4. Като използвате степени, запишете числото 264 като произведение
от прости множители.. Кой е най-големият прост делител на това
число? – 4 точки

Решение:

Котролна
работа от
делимост

Отговор:

264 =

Най-големият
прост делител на
264 е:
……………………

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
5. НОД(24, 36) = …………………
Решение:

Котролна
работа от
делимост

3 точки

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
5. НОД(24, 36) = …………………

3 точки

Решение:

Котролна
работа от
делимост

Втори начин:
Делителите на 24 са: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Делителите на 36 са; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
Общите делители на 24 и 36 са: 1, 2, 3, 4, 6, 12
Най-големият от тях е: 12

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
6. НОК(9, 24, 36) = …………………
Решение:

Котролна
работа от
делимост

3 точки

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
6. НОК(9, 24, 36) = …………………

3 точки

Решение:

Котролна
работа от
делимост
Със задачите от 4 до 6 се проверяват основни алгоритми.
Задачите носят още 10 точки. Следователно общо имаме
25 точки.
До 10
точки
Слаб
(2)

От 11 до 20
точки
Среден (3)

От 21 до 28
точки
Добър (4)

От 29 до 34
точки
Мн. Добър
(5)

От 35 до 38
точки
Отличен
(6)

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.

Котролна
работа от
делимост

7. За деня на народните будителите, учениците от 5. клас е
трябвало да участват в празничния парад и да се подредят в
редици по 12, но в последният момент учителят по физическо
възпитание решил, че ще подреди петокласниците в редици по
15. Колко са учениците от пети клас, ако броят им е не помалък 100 и не надвишава 120? – 4 точки

Решение:

Отговор:
Учениците от
5. клас са:
……………….

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.

Котролна
работа от
делимост

7. За деня на народните будителите, учениците от 5. клас е
трябвало да участват в празничния парад и да се подредят в
редици по 12, но в последният момент учителят по физическо
възпитание решил, че ще подреди петокласниците в редици по
15. Колко са учениците от пети клас, ако броят им е не помалък 100 и не надвишава 120? – 4 точки

Решение:

Отговор:
Учениците от
5. клас са:

Броят на петокласниците е число, кратно
на 12 и на 15.
Кратните на 12 са; 12, 24, 36, 48, 60, …
……120…
Кратни на 15 са; 15, 30, 45, 60, ….
Следователно 60, 120, 180, … са общи кратни.
Числото, което е не по-малко от 100 и не
надвишава 120 е 120

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
8. Родителите на учениците от 5. клас решили да изненадат
децата си с малки подаръци. Те закупили 60 играчки, 180
сладки и 240 бонбона. Колко най-много еднакви подаръци
могат да направят родителите? По колко играчки, сладки и
бонбони ще има в един подарък? – 6 точки
Отговор:
Котролна
Подаръците наймного могат да са:
работа от
Решение:

делимост

……………

В един подарък
има:
……играчки;

……..сладки;
…….бонбона.

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
8. Родителите на учениците от 5. клас решили да изненадат
децата си с малки подаръци. Те закупили 60 играчки, 180
сладки и 240 бонбона. Колко най-много еднакви подаръци
могат да направят родителите? По колко играчки, сладки и
бонбони ще има в един подарък? – 6 точки
Отговор:
Котролна
Подаръците наймного могат да са:
работа от
Решение:

делимост

Броят на подаръците е делител на 60, 180 и
240 и то най-големият общ делител.
НОД (60, 180, 240) = 60
Следователно подаръците са 60
В един подарък ще има:
60:60 = 1 играчки
180:60 = 3 сладки
240;60 = 4 бонбона

……60………
В един подарък
има:
…1…играчки;
…3…..сладки;
…4….бонбона.

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
9. Попитали един баща колко деца има. Той отговорил:
– Произведението и сборът от годините на децата ми е
едно и също число 6.
Колко са децата? – 3 точки

Котролна
работа от
делимост

Решение:

Отговор:
Децата са: ………..

На определените места решете задачите от 4. до 9. и запишете
отговорите им.
9. Попитали един баща колко деца има. Той отговорил:
– Произведението и сборът от годините на децата ми е
едно и също число 6.
Колко са децата? – 3 точки

Котролна
работа от
делимост

Решение:

Отговор:

1+2+3=6
Децата са: ……3…..
1.2.3=6
Следователно децата са 3
Със задачите от 7 до 9 се проверяват приложението на
основните знания и те носят още 13 точки, следователно
общо 38 точки, което е максималният брой точки.
До 10
точки
Слаб
(2)

От 11 до 20
точки
Среден (3)

От 21 до 28
точки
Добър (4)

От 29 до 34
точки
Мн. Добър
(5)

От 35 до 38
точки
Отличен
(6)

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
50%
25%

Брой
текущи
оценки: 7

50%

2

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

25%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
50%
25%

Брой
текущи
оценки: 7

25%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

25%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

50%
25%

25%

1

Други /работа
в час, домашни,
проекти/

Текущи оценки

25%

Изучава се с 1,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

40%

1

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

30%

Изучава се с 1,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

30%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

30%

Изучава се с 1,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
40%
30%

Брой
текущи
оценки: 7

30%

1

Други /работа
в час, домашни,
групови/

Текущи оценки

30%

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
40%
30%

Брой
текущи
оценки: 7

40%

1

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

30%

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

30%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

30%

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

30%

1

Други /домашни,
лабораторни,
семинари,
проекти/

Текущи оценки

30%

Оценка Отличен /6/ се поставя на
устен отговор,при който ученикът:

Устно
изпитване

• вярно и изчерпателно е разгледал всички
компоненти на зададените въпроси в
рамките на задължителното учебно
съдържание.

Оценка Мн. добър /5/ се поставя на
устен отговор,при който ученикът
• вярно и изчерпателно е разгледал всички
компоненти на зададените въпроси, но е
допуснал несъществени пропуски и някои
неточности.

Оценка Добър /4/ се поставя на
устен отговор,при който ученикът
е

Устно
изпитване

• развил компонентите на зададените
въпроси, но липсва изчерпателност в
изложението.То е схематично, с
пропуски и грешки.

. Оценка Среден /3/ се поставя на
устен отговор, в който
• на зададените въпроси се отговаря
повърхностно, с пропуски и грешки.

Формат на контролна работа
тип на задачите брой задачи

брой точки

равнище

задачи от
затворен тип

10

10

задачи със
свободен
отговор

2

5

знание,
разбиране,
приложение
приложение

Писмено
изпитване

максимален бал
15 точки
Оценка
2
3
4
5
6

Точки
0-4
5-7
8-10
11-13
14-15

Изучава се с 1 учебен час седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

40%

1

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

30%

Изучава се с 1 учебен час седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 1
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

30%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

30%

Изучава се с 1 учебен час седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 1
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

40%
30%

30%

1

Проекти,
портфолио
и домашни

Текущи
оценки

30%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
15%

60%

2

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

25%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
15%

15%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

25%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

Брой
текущи
оценки: 7

60%
15%

25%

1

Други /работа
в час, домашни,
проекти/

Текущи оценки

25%

Устно изпитване
• задълбочено възпроизвеждане на
преподавания материал

Методи и
форми на
оценяване

Практическо изпитване
• работа по учебната тетрадка

• оценяване на работата по проекти.
• оценяване на активността при
работата в клас

Контролна работа
• проверка на знанията с писмен тест

Отличен 6 се поставя на ученик, който знае:
• пет творби от репертоара за възприемане;

• три теми от изучавани музикални произведения и може да
ги възпроизведе подражателно;

Критерии за
оценяване

• характерни ритмични групи, видове размери, знае състава
на музикалните групи инструменти и определя
принадлежността им към даден вид музикална формация;

• обреди, обичаи и песни от различни фолклорни области

Много добър 5 се поставя на ученик, който:
• Знае 3 творби от изучавания репертоар;
• Познава теми от музикални произведения и ги свързва с
техните автори;
• Познава характерни метрични групи и знае състава на
дадени музикални формации;

• Не познава добре характерните особености на
фолклорните области

Добър 4 се поставя на ученик, който:
• знае творби от изучавания репертоар;
• знае съставът на дадени музикални формации;

• познава характерните особености на фолклорните
области в България

Среден 3 се поставя на ученик, който;

Критерии за
оценяване

• не познава теми от музикални произведения и не
ги свързва с автора им;

• знае песни от изучавания материал за
възприемане;
• не познава състава на музикални формации ;
• не различава характерните особености на
фолклорните области в България

Слаб 2 се поставя на ученик, който;
• не владее учебното съдържание;

• не разпознава песен от изучавания репертоар

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
60%
10%

Брой
текущи
оценки: 7

60%

2

Устни, писмени
и практически
изпитвания

Текущи оценки

30%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
60%
10%

Брой
текущи
оценки: 7

10%

1

Контролни
работи

Текущи
оценки

30%

Изучава се с 2 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
60%
10%

Брой
текущи
оценки: 7

30%

1

Други /работа в
час, домашни и
проекти – изложби,
конкурси/

Текущи оценки

30%

Изучава се с 1,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

50%

50%

Брой
текущи
оценки: 7

50%

2

Входящ, текущ
и изходящ
контрол

Текущи
оценки

Изучава се с 1,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 2
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:

50%

50%

Брой
текущи
оценки: 7

50%

2

Други
/самостоятелни,
лабораторни,
проектни работи/

Текущи оценки

Входно ниво
• Чрез устно изпитване

Насоки за
оценяване

Изходно ниво
• Чрез тест

Текущи оценки се поставят:
• върху резултатите от
практическата работа на
учениците при приключване на
тема

Оценяват се уменията за:
• осъществяване на устна и писмена
комуникация;

Насоки за
оценяване

• използване на точна терминология и
сътрудничество

Оценяват се:
• изработените изделия и продукти по критерии
за качество

Оценяването на практическите умения
се извършва съобразно:
• резултатите от практическата работа на
учениците при приключване на тема

Оценяването на
практическите умения
се извършва съобразно:
Насоки за
оценяване

• степента на овладяност на
умението;
• спазване на инструкциите и
технологичната
последователност;
• съблюдаване на правилата за
хигиена и безопасност.

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
55%
25%

Брой
текущи
оценки: 7

55%

3

Практически
изпитвания

Текущи
оценки

20%

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
55%
25%

Брой
текущи
оценки: 7

25%

1

Физическа
дееспособност

Текущи
оценки

20%

Изучава се с 2,5 учебни часа седмично и по
наредба № 11 текущите оценки са най-малко 3
По учебна програма
съотношението
при формиране
на срочната оценка е:
55%
25%

Брой
текущи
оценки: 7

20%

1

Други /работа в
час, оказване на
помощ,
състезания/

Текущи оценки

20%

