
 

 
Критерии за оценяване на учениците 

 по технологии и предприемачество в  

5 и 6 клас   
                      

 

        ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

 

Насоки за оценяване:  

 

 Препоръчва се оценяване на входно ниво чрез устно изпитване и с тест на изходно ниво. 

 Текущи оценки се поставят върху резултатите от практическата работа на учениците при 

приключване на всяка тема. 

 Оценяват се равнището на теоретичните и фактологичните знания, познавателните и 

практическите умения, както и способността за ориентиране в нова технологична и 

икономическа среда.  

 Оценяват се уменията за осъществяване на устна и писмена комуникация, използване на точна 

терминология и сътрудничество. 

 Оценяват се изработените изделия и продукти по критерии за качество.  

 Оценяването на практическите умения се извършва съобразно степента на овладяност на 

умението, спазване на инструкциите и технологичната последователност, съблюдаване на 

правилата за хигиена и безопасност. Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка: 

Текущи оценки от входящ, текущ и изходящ контрол (в началото на учебната година, след всяка 

тема и в края на годината)- 60% Оценки от други участия (самостоятелна работа, лабораторна 

работа, работа по проекти и др.)- 40% 

  

Слаб(2):Обучаваният не е овладял терминологията,не умее да представи усвоените знания 

свързани с предприемачеството и дребния бизнес 

Среден(3):Обученият владее терминологията,дефинира понятията ,излага усвоените знания 

задоволително. 

Добър(4):Обучаваният разбира и характеризира специфичните особености на темите в 

отделните раздели,ориентира се в познати ситуации прилагайки усвоените знания и умения 

 Много добър(5):Обучаваният е усвоил знания, от които представя логично,точно и 

последователно в нови ситуации,използва примери от практиката.Справя се добре с 

практическите задания. 

Отличен(6):Обучаваният е натрупал доста опит по отношение на изучавана материя и прилага 

изученото на практика.Използва анализа и сравнението достигаики до обобщени изводи и 

заключения.Успешно изпълнява практическите задания. 

 

 



 

Критерии за оценяване на учениците 

 по технологии и предприемачество в  

 7 клас 
 

 Знания за разчитането на техническа документация - скица и чертеж с изобразени вътрешни 

повърхнини. 

 Знания за изобразяване на вътрешни повърхнини и умения за разчитане на графични 

изображения с разрези и сечения. 

 Знания за обозначаване на електрически и други параметри на източници, преобразуватели 

и консуматори на електрическа енергия и ориентиране в правилата за приложението им. Умения 

да разчитат обозначенията. 

 Знания за измерване на основни електрически величини. 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка: Текущи оценки от входящ, текущ 

и изходящ контрол (в началото на учебната година, след всяка тема и в края на годината)- 50% 

Оценки от други участия (самостоятелна работа, лабораторна работа, работа по проекти и др.)- 

50% 

 

Скала на оценяване при тест с 20 въпроса: 

        7 – 9 точки – Среден/3/ 

       10 – 12 точки – Добър/4/  

       13 – 16 точки – Много добър/5/ 

       17 – 20 точки – Отличен/6/  

 

 

 

 

 

 

 


