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ЧСУ с немски език „ВЕДА“ 
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ при изпитване по ЧЕ 

(ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: немски, английски,), 

 

приети на заседание на ПЕКК по ЧЕ в ЧСУ с немски език „ВЕДА“ 

 

Критериите за оценяване на резултатите на четирите основни умения при 

чуждоезиковото обучение са определени в зависимост от заложените резултати по 

компетентности в учебните програми за съответното ниво на владеене на изучавания 

език по ОЕЕР. 

 

I. При оценяване на писмен тест на уменията „Слушане“ и „Четене“ при нива А1, 

А2, В1 и В2 се прилага формулата  

 

Общ брой точки от верните отговори х 6 

делено на общия брой точки за теста 

 

пример: за тест с 10 въпроса (по една точка на всеки отговор), при резултат 6 верни отговора, 

оценката е: 

(6 x 6) :10 = добър (3,60), което се приравнява на добър 4 

 

II. При оценяване на писмен текст или на устно изпитване при нива А1, А2, В1 и 

В2 се прилага формулата  

 

Общ брой получени точки х 6 

делено на общия брой точки от критериите за даденото ниво 

 

пример: за текст от ниво А1(общ брой точки на критериите 10) при резултат 6 точки, 

оценката е: 

(6 x 6) :10 = добър (3,60), което се приравнява на добър 4 

 

пример: за текст от ниво А2 или В1(общ брой точки на критериите 20) при резултат 12 точки, 

оценката е: 

(12 x 6) :20 = добър (3,60), което се приравнява на добър 4 

 

пример: за текст от ниво В2.1/ В2 (общ брой точки на критериите 30) при резултат 18 точки, 

оценката е: 

(18 x 6) :30 = добър (3,60), което се приравнява на добър 4 

 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕН ТЕКСТ: 

 

НИВО А1 

 

Писмени текстове (представяне накратко на лични данни във формуляр; описание с 

елементарни изрази и фрази на себе си и хора от близкото обкръжение; кратък текст 

за картичка, електронно съобщение или писмо, по зададени опори) се оценяват по 

следните критерии: 

 

1. Съдържание – сътветствие със зададената тема и логическа последователност на 

изложението – от 0 до 3 т.  
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2. Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат) - от 0 до 2 т.  

3. Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство – от 0 до 2 т. 

4. Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност) – от 0 до 2 т.  

5. Правопис – от 0 до 1 т.  

 

НИВО А2 

 

Писмени текстове (кратко съобщение и бележка; попълване на формуляр; писмо или 

електронно писмо с цел покана или молба, извинение, отказ, изразяване на благодарност 

и др., кратко описание на събитие от личния си житейски опит; съставяне на  кратък 

текст по зададени опори) се оценяват по следните критерии: 

 

1. Съдържание – съответствие със зададената тема и логическа последователност на 

изложението – от 0 до 5 т.  

2. Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат) - от 0 до 3 т.  

3. Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство – от 0 до 5 т.  

4. Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност) – от 0 до 5 т. –  

5. Правопис – от 0 до 2 т.  

 

НИВО В1 

 

Писмени текстове (описателен/повествователен текст на теми от ежедневието и/или 

по познати и актуални теми; кратък информативен текст; излагане на лично мнение 

или натрупан опит; описание на събития и впечатления; разказ/преразказ) се оценяват 

по следните критерии: 

 

1. Съдържание – съответствие със зададената тема и логическа последователност на 

изложението – от 0 т. до 5 т.   

2. Спазване на зададения обем и формат – от 0 т. до 3 т.   

3. Спазване на граматичните норми и правила. Богатство на изразните средства – от 0 т. до 

5 т.  

4. Правилна и точна употреба на лексиката. Богатство на изразните средства – от 0 т. до 5 

т.   

5. Правопис – от 0 т. до 2 т.  

 

 

НИВО В 2.1 и НИВО В2 

 

Писмени текстове (резюме, есе, доклад, анализ на текст) се оценяват по следните 

критерии: 

 

1. Съдържание – съответствие със зададената тема и логическа последователност на 

изложението – от 0 т. до 8 т.   

2. Спазване на граматичните норми и правила/богатство на изразните средства – от 0 т. до 

9 т.  

3. Правилна и точна употреба на лексиката и богатство на изразните средства – от 0 т. до 

9 т.  

4. Спазване на зададения обем и формат – от 0 т. до 2 т.   

5. Правопис – от 0 т. до 2 т.   

 

 

При всички нива: 
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1. Не се санкционират повторно повтарящи се грешки 

2. Текстове, които не съответстват на зададената тема, съдържат непристоен език, 

преписани са изцяло или частично или чиито брой думи е под ½ от зададения обем, се оценяват 

с оценка слаб 2.  

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНО ИЗПИТВАНЕ: 

 

НИВО А1 

 

1. Комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора- от 

0 до 2 т. 

2. Разбираемост на произношението- от 0 до 2 т. 

3. Уместна употреба на лексиката- от 0 до 3 т. 

4. Съобразяване с изучените  граматични норми на езика- от 0 до 3 т. 

 

НИВО А2 

 

1. Съдържателно съответствие по отношение на поставената задача/ Комуникативно 

съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора - от 0 т. до 4 т.   

2. Уместна употреба и богатство на използваните средства - от 0 т. до 5 т.   

3. Комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора-0 

т. до 2 т.  

4. Разбираемост на изказването, произношение, интонация, гладкост - от 0 т. до 5 т.    

5. Съобразяване с изучените граматични норми на езика . от 0 т. до 4 т.   

 

НИВО В1 

 

1. Съдържателно съответствие по отношение на поставената задача/ Комуникативно 

съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора - от 0 т. до 4 т.   

2. Уместна употреба и богатство на използваните средства - от 0 т. до 5 т.   

3. Комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора-0 

т. до 2 т.  

4. Разбираемост на изказването, произношение, интонация, гладкост - от 0 т. до 5 т.    

5. Съобразяване с граматичните норми на езика . от 0 т. до 4 т.   

 

 

НИВО В2.1 и НИВО В 2 

 

1. Съдържателно съответствие по отношение на поставената задача/ Комуникативно 

съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора - от 0 т. до 8 т.   

2. Уместна употреба и богатство на използваните средства - от 0 т. до 8 т.   

3. Комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора-0 

т. до 2 т.  

4. Разбираемост на изказването, произношение, интонация, гладкост - от 0 т. до 5 т.    

5. Съобразяване с граматичните норми на езика . от 0 т. до 7 т.   

 

При представяне на проекти или презентации по предварително зададена тема оценката 

зависи и от начина на устното представяне. Презентацията не се приема и оценява, ако 

ученикът само прочете текста в нея. 

 

Неизпълнението на три домашни работи се оценява със слаба оценка. 
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Критерии за оценяване на учениците по Математика:  

         Формите на оценяване на знанията и уменията на ученика са две: устна и 
писмена. Оценките са по шестобалната система, а именно: Слаб (2), Среден (3), 

Добър (4), Много добър (5) и Отличен (6). И при двете форми на оценяване, 
оценката на ученика се формира по следното правило: от общо 100% 

необходими знания и умения по дадена тема, предмет на оценяването, в 
случай че ученикът демонстрира:  

- не по – малко от 25% от необходимите знания и умения по темата, то 
оценката му е Среден (3);  

- не по – малко от 50% от необходимите знания и умения по темата, то 

оценката му е Добър (4);  
- не по – малко от 75% от необходимите знания и умения по темата, то 

оценката му е Много добър (5); 
 - не по – малко от 90% от необходимите знания и умения по темата, то 

оценката му е Отличен (6).  
         Разбира се учителят, във всеки един от случаите на оценяване, може да 

вземе предвид и други положителни качества, демонстрирани от страна на 
ученика, като например: креативност, творчески подход, инициативност, 

трудолюбие, подготовка на домашните работи, активност в час и др. 
         При тестови, писмени и практически изпитвания върху всяка писмена 

работа, до всяка задача (компонент) са посочени точките, които тя носи при 
вярно решение и изпълнение. Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 

+  4
𝐾

𝑁
” , където 𝑁 е максималния брой точки за съответната писмена работа, 

а 𝐾 са получените от ученика точки.  
Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано 
през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки. 

 
Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се 

отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано 
през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки. 
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Критерии за оценяване по Природни науки  

( Физика , Химия ,Биология и Човекът и природата ) 
          Формите на оценяване на знанията и уменията на ученика са следните: устна, писмена 

и работа по проекти. 
         1.Текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и 

осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика. 

         Среден (3): Дефинира основните понятия и закони, основните формули без да ги 

прилага 

        Практика: Показва заинтересованост, повтаря действията на учителя, но липсва 

достатъчна координация   

        Добър (4): Владее добре теорията на съответната наука, сравнява, класифицира, 

трансформира. Подбира и прилага усвоените закономерности при решаването на задачи с по-

ниска степен на трудност. 

          Практика: Показва заинтересованост, концентрира се, дискутира, работи без помощта 

на учителя  

          Мн. добър (5): Много добре познава учебното съдържание по съответния предмет, 

проследява взаимодействието и развитието на природните обекти, като анализира връзките 

между процесите и явленията, прави ясни и точни изводи, прилага усвоените знания, в 

решаването на конкретни качествени и количествени задачи със средна степен на трудност.  

        Практика: Работи без помощта на учителя, комбинира, предлага, модифицира, 

осведомява се 

        Отличен (6): Отлично познава учебното съдържание по съответния предмет, установява 

и анализира връзките между процесите и явленията, прави задълбочени изводи, решава 

качествени и количествени задачи с висока степен на трудност. Прилага информационните 

технологии в обучението по съответния предмет. Изготвя презентации, предлага 

поатрактивни начини за възприемане на учебното съдържание (постери, графики, Web-

страници и др.).  

        Практика:  Показва рутина при извършване на дейностите, сръчност, концентрира се, 

дискутира, работи без помощта на учителя, дава идеи, модифицира и конструира. 

        При оценяване на тестове оценката се формира като се използва формула за изчисление:        

   S = 2 + 4. N (получен брой точки от ученика) / M (максимален брой точки от теста) 

S=2+4.N/M 

           Учителят, във всеки един от случаите на оценяване, може да вземе  предвид и други 

положителни качества, демонстрирани от страна на ученика, като например: креативност, 

творчески подход, инициативност, трудолюбие и др.   

         2. Срочна оценка – оформя се от учителя, като се отчитат компетентностите на ученика 

върху учебното съдържание изучавано през първия учебен срок и при вземане предвид на 

текущите оценки. 

        3. Годишна оценка – оформя се от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание изучавано през учебната година и при вземане предвид 

на срочните оценки. 

 

  


