
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

И ЛИТЕРАТУРА 

Знания, умения, отношения в края на 1 клас 

 

Области на 

компетентност 
ОТЛИЧНО 

Езикови 

компетентности 

 Ясно изразява идеите си устно. 

 Различава звук и буква. 

 Разпознава печатни и ръкописни букви. 

 Познава реда на буквите в българската азбука. 

 Разграничава гласни и съгласни звукове. 

 Прави звуков анализ на думи. 

 Конструира правилно и разграничава изреченията според целта на изказване. 

 Умее да разделя текста на изречения, изреченията на думи, думите на срички. 

 Пише четливо.  

 Оформя графически правилно буквите и свързването между тях. 

 Пише правилно думи с правописни особености. 

 Обособява правилно началото и края на изреченията. 

 Пише правилно собствени имена. 

 Преписва правилно кратък текст. 

 Пише под диктовка думи, изречения, текст. 

 Разграничава  и/й. 

 Пише правилно  думи с ю, я, щ, йо,ьо. 

 Пише и чете вярно  малки думи. 

 Пренася правилно  части от думи. 

 

Комуникативноречеви 

компетентности 

 Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване. 

 Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба). 

 Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация. 

 Озаглавява текст. 

 Създава кратък писмен текст по серия от картини. 

 Разграничава начини и средства за общуване. 

 Пише под диктовка текст. 



 

 

 Преразказва устно съдържанието на откъс от повествователен текст. 

Литературни 

компетентности 

 Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 

съдържание -приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 

 Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. 

 Преразказва устно епизод от литературно и/или фолклорно произведение и кратък 

художествен и/или 

нехудожествен текст. 

 Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно 

произведение. 

 Рецитира наизуст кратки стихотворения. 

 Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или 

фолклорно произведение. 

 Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации). 

Социокултурни 

компетентности 

 Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение. 

 Споделя прочетеното от детски списания, детски енциклопедии, достъпна информация 

от интернет, съобразно възрастта. 

  Съставя в устен вид благопожелания, свързани с празничния календар на българския народ. 

 МНОГО ДОБРЕ 
 Оценката се поставя на ученик, който може да покрие знанията за отличен, но 

проявява известно непостоянство и неубедителност. 

 ДОБРЕ 
Езикови 

компетентности 

 Ясно изразява идеите си устно. 

 Различава звук и буква. 

 Разпознава печатни и ръкописни букви. 

 Познава реда на буквите в българската азбука. 

 Разграничава гласни и съгласни звукове. 

 Прави звуков анализ на думи. 

 Умее да разделя текста на изречения, изреченията на думи, думите на срички. 

 Пише четливо.  

 Оформя графически правилно буквите и свързването между тях. 



 

 

 Обособява правилно началото и края на изреченията. 

 Пише правилно собствени имена. 

 Преписва правилно кратък текст. 

 Пише под диктовка думи, изречения, текст. 

 Разграничава  и/й. 

 Пише правилно  думи с ю, я, щ, йо,ьо. 

 Пише и чете вярно  малки думи. 

 Пренася правилно  части от думи. 

Комуникативноречеви 

компетентности 

 Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване. 

 Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба). 

 Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация. 

 Озаглавява текст. 

 Създава кратък писмен текст по серия от картини. 

 Разграничава начини и средства за общуване. 

 Пише под диктовка текст. 

 

Литературни 

компетентности 

 Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 

съдържание -приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 

 Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. 

 Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно 

произведение. 

 Рецитира наизуст кратки стихотворения. 

 Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или 

фолклорно произведение. 

 Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации). 

Социокултурни 

компетентности 

 Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение. 

 Споделя прочетеното от детски списания, детски енциклопедии, достъпна информация от 

интернет, съобразно възрастта. 

 Съставя в устен вид благопожелания, свързани с празничния календар на българския народ. 

 ЗАДОВОЛИТЕЛНО 
Езикови  Разпознава печатни и ръкописни букви. 



 

 

Степен  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 КЛАС ПО 

МАТЕМАТИКА 

 

Отличен                Ученикът  има задълбочени знания  върху  материала  заложен в учебната  програма.   Има 

изградени умения за пълно и качествено  изпълнение на поставените му задачи. 

• Познава и изписва правилно цифрите на числата от 0 до 100  и  ги сравнява 

компетентности  Познава реда на буквите в българската азбука. 

 Разграничава гласни и съгласни звукове. 

 Умее да разпознава текст,  изречение, дума, сричка. 

 Пише приблизително четливо.  

 Оформя графически правилно буквите и свързването между тях. 

 Обособява правилно началото и края на изреченията. 

 Пише правилно собствени имена. 

 Преписва правилно кратък текст. 

 Пише под диктовка /с допускане на грешки/думи, изречения. 

Комуникативноречеви 

компетентности 

 Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване. 

 Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба). 

 Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация. 

 Озаглавява текст. 

Литературни 

компетентности 

 Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното 

съдържание -приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 

 Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. 

 Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно 

произведение. 

 Рецитира наизуст кратки стихотворения. 

 Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации). 

Социокултурни 

компетентности 

 Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение. 

 Споделя прочетеното от детски списания, детски енциклопедии, достъпна информация от 

интернет, съобразно възрастта. 

 Съставя в устен вид благопожелания, свързани с празничния календар . 



 

 

• Разбира принципа за построяване редицата на естествените числа 

• -Разбира мястото на единици и десетици-извършва действията събиране и изваждане с 

числата от 0 до 20  ,  от 20 до 100 с кръгли десетици  

• Познава свойствата им-владее  понятия и термини,свързани с изучаваните аритметичните 

действия-разпознава  геометрични фигури и  мерни единици 

• Притежава  начални умения за чертане 

• Умее да описва  ситуация от реалния свят с математически модел  

•  Притежава умения за моделиране с числови изрази на ситуации, описани с отношенията „с 

повече“ и „с по-малко“ 

• Умее да решава текстови задачи с едно пресмятане 

• Намира неизвестно число на емпирично ниво 

• Прилага и  обяснява стратегиите,които използва,за да решава проблеми 

Много добър • Ученикът  има знания върху материала по учебната програма, но с известни пропуски.Работи 

и изпълнява поставените му от учителя задачи, но не достатъчно прецизно и допуска незначителни 

грешки. 

Добър • Ученикът е овладял само основите на изучавания материал.Знанията му не са достатъчно 

сугурни и улегнали.Нуждае се от индивидуална помощ и допълнителни въпроси, когато работи 

самостоятелно. 

Задоволителен • Ученикът  не е усвоил основните  знания  от учебната програма 

• Не притежава умения   за записване на цифрите и числата от 0до 20и с кръгли 

десетици10,20,...100 

• Показва несигурност и греши при събиране и изваждане на изучаваните числа. 

• Не разпознава изучаваните геометрични фигури, не може да чертае отсечка. 

• При поставяне на практически задачи /устни или писмени / не се справя самостоятелно. 

 

 

 

ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ В КРАЯ НА 1 КЛАС 



 

 

Области на компетентност  

ОТЛИЧНО 

Роден край  Описва своето училище и ролите на хората в него, включително своята. 

 Свързва членовете на семейството си с техните роли и отговорности. 

 Изброява свои права и задължения в семейството и в училището. 

 Описва местоположението на селището, в което живее, и природата в родния край. 

 Назовава името на държавата и на селището, в които живее. 

 Изброява по-важните природни и обществени обекти по пътя си от дома до училище. 

 Дава примери за подходящо поведение при опасни ситуации у дома и в училище. 

 

Човекът и неговата среда  Посочва важни обществени и природни обекти в населеното място. 

 Знае как да постъпва и към кого да се обърне при нужда в опасни за живота и здравето ситуации. 

 Разбира необходимостта от спазването на правила за безопасно движение по улицата. 

 Разбира, че хората имат различни гледни точки и трябва да ги знаем, за да живеем добре заедно. 

 Проявява толерантно отношение в общуването си с различния. 

 Посочва опасности при неспазване на правила за движение по улицата и общуване с непознати. 

 Дава примери за дейности, свързани с опазване на чистотата на улицата. 

 Изброява растения и животни от заобикалящата среда. 

 Разпознава по картина дървета (иглолистни и широколистни), храсти и тревисти растения. 



 

 

 Посочва по схема частите на растенията – корен, стъбло, листо, цвят, плод. 

  Познава необходимите условията за развитие на растенията: въздух, вода, топлина, светлина, 

почва. 

 Назовава домашни и диви животни и техните малки. 

 Разпознава характерни промени в природата през различните сезони. 

 Разказва за труда на хората през различните сезони. 

 Изброява правила за поведение сред природата. 

 

Национално и културно 

наследство 

 Разказва за различни празници – официални и битови. 

 Свързва честването на националния празник с датата трети март. 

 Свързва честването на 24 май с делото на братята Кирил и Методий. 

 Разпознава знамето и химна като национални символи на държавата. 

 

 

Човекът и здравословният 

начин на живот 

 Изброява основни хигиенни правила. 

 Познава основните правила за здравословно хранене. 

 Посочва основни правила за поведение сред природата. 

 Посочва дейности за здравословен начин на живот - лична хигиена закаляване, спорт. 

 Обяснява необходимостта от спазване на лична хигиена и дневен режим. 

 Обяснява необходимостта от приемането на разнообразна храна. 

 Дава примери за растителни и животински храни. 

Откриване на света  Извършва наблюдения и проучвания на обекти и природни явления. 



 

 

 

 

Степен КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 1 КЛАС 

Отлично  Ученикът демонстрира умения за изрязване на тънък картон по права и крива линия с ножица/очертани 

елементи/. 

 Използва начини за съединяване. 

 Конструира играчка по инструкция, образец и собствен замисъл. 

 Ученикът пренася изображение с помощта на модулна/квадратна/ мрежа. 

 Разграничава собсвените потребности като нужда и желание. 

 Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. 

Много добре  Различава професии от различни области и тяхното значение  за живота на хората – строителство, обществен 

транспорт и др. 

 Сътрудничи с други ученици /работа в екип/ при работа по общ замисъл. 

 Изброява различни материали за изработване на изделия – хартия, картон., текстил, природни материали, 

отпадъчни материали. 

Добре  Конструира с готови елементи познати обекти от заобикалящата среда. 

 Прилага основни правила за безопасност при работата с инструменти. 

 Прилага операциите: рязане, биговане, прегъване, връзване, съединяване и оцветяване. 

 Познава отделни възможности на устройства за комуникация и информация. 



 

 

Задоволително  Ученикът описва и изпалнява операциите рязане по права и крива линия, като се придържа към образеца. 

 Ученикът посочва начини за предварителна обработка на хранителните продукти/миене, 

почистване,нарязване,смесване. 

 Самостоятелно довършва модел по образец, кото подбира разнообразни материали и инструменти. 

 

Степен КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 1 КЛАС 

Отлично  Ученикът владее свободно учебният материал съгласно учебната програма. 

 Изпълнява правилно практическите задачи в рамките на зададеното време. 

Много добре  Ученикът допуска незначителни пропуски в учебния материал. 

 Ориентира се много добре и изпълнява поставените задачи, но не достатъчно изчерпателно. 

 Изпълнява практическите задачи, като допуска незначителни грешки. 

Добре  Ðстично покрива знанията и уменията в учебния материал. 

 Овладени са само основните знания. 

 Необходими са водещи въпроси за изпълнение на задачите. 

 Поставените задачи се изпълняват непълно и неточно. 



 

 

Задоволително  Знанията и уменията се непълни. 

 Допуска грешки при изпълнение на поставените задачи. 

 Необходима му е чужда помощ, за да се справи с поставените му задачи. 

 

степен КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ – 1 КЛАС 

Отлично  Изпълнява вярно, точно и бързо поставените указания. 

 Познава много добре игрите, които се играят, и правилата на играта. 

 Участва активно в часовете. 

 Покрива нормативите за възрастта. 

Много добре  Изпълнява указанията и правилата при  различните игри, но често допуска грешки при изпълнението им. 

 Участва активно в часовете. 

Добре  Не познава добре съдържанието на игрите, които се изучават. 

 Не спазва всички правила на играта. 

 Често допуска грешки при различните упражнения и игри. 

 Не проявява достатъчно воля, усилия и характер в заниманията. 



 

 

Задоволително  Не участва активно в заниманията. 

 Допуска много грешки при изпълнение на различните упражнения и игри. 

 Не познава напълно правилата на игрите. 
 Отказва се бързо, когато среща трудности. 

 Не може да покрие нормативите за възрастта 

 

 

МУЗИКА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ В КРАЯ НА 1 КЛАС 

Области на компетентност ОТЛИЧНО 

Музикална практика: музициране, 

възприемане на музика 

 Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по избор от училищния репертоар. 
 Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. 

 Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен подражателно и по графичен модел.  

 Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, от които два 

инструментални. 
 Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 

 Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метроритмиката и установеното темпо на 

изпълняваните песни. 
 Реагира на указанията и жестовете на учителя. 

 Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата звучност. 

 Изразява свое отношение към настроението на песента. 
 Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар. 

 Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката. 

 Проследява характерни изразни средства в подходящи инструментални творби и ги използва като 

слухова опора при разпознаване. 
 Разпознава песен по характерен мотив. 

Елементи на музикалната изразност  Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери. 

 Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти - пиано, цигулка, контрабас, тромпет, 
гайда, тъпан, ударни инструменти. 

 Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти. 



 

 

 Разграничава вокална и инструментална музика - мъжки, женски и детски гласове; ор и оркестър, детски 

хор. 

 Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8 в песни от училищния репертоар. 
 Определя кратки и дълги тонови трайности, високи и ниски тонове, възходящо и низходящо движение 

на мелодията по слух и с помощта на графични символи. 

 Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съпровода. 

 Следва жестовете и указанията на учителя по време на изпълнението. 
 Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейността. 

 Познава начините за звукоизвличане от детските ударни инструменти. 

 Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм като зрителна опорана на изпълнението си. 
 Използва средства за съпровод съобразно характера на музиката. 

 Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод съобразно тембровите им възможности. 

 Разграничава повтарящи се тонове от постепенно движение. 
 Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката. 

 Изпълнява песни с подходяща бързина и сила. 

Музика и игра  Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица. 

 Импровизира според възможностите си танцови движения върху характерна музика, като се ръководи от 
метрума. 

 Влага лично отношение и проявява артистичност при танцово изпълнение.  

Музика и общество  Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, ръченица в песни от училищния 

репертоар. 
 Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 

 Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник. 

 Знае фолклорни обреди с участието на деца. 
 Отнася конкретни песни към съответните обреди. 

 Знае някои специфични белези на обредите и участниците в тях. 

 Разграничава народните от авторските песни в репертоара за пеене. 

 МНОГО ДОБРЕ 

 Оценката се поставя на ученик, който може да покрие знанията за отличен, но проявява известно 

непостоянство и неубедителност. Справя се с практическа задача с незначителни грешки. 

 ДОБРЕ 

Музикална практика: музициране, 

възприемане на музика 

 Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по избор от училищния репертоар. 

 Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. 

 Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, от които два 
инструментални. 



 

 

 Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 

 Реагира на указанията и жестовете на учителя. 

 Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата звучност. 
 Изразява свое отношение към настроението на песента. 

 Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар. 

 Разпознава песен по характерен мотив. 

Елементи на музикалната изразност  Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери. 
 Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти - пиано, цигулка, контрабас, тромпет, 

гайда, тъпан, ударни инструменти. 

 Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти. 
 Разграничава вокална и инструментална музика - мъжки, женски и детски гласове; хор и оркестър, 

детски хор. 

 Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съпровода. 

 Следва жестовете и указанията на учителя по време на изпълнението. 
 Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейността. 

 Познава начините за звукоизвличане от детските ударни инструменти. 

 Използва средства за съпровод съобразно характера на музиката. 
 Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод съобразно тембровите им възможности. 

 Изпълнява песни с подходяща бързина и сила. 

Музика и игра  Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица. 

 Влага лично отношение и проявява артистичност при танцово изпълнение.  

Музика и общество  Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, ръченица в песни от училищния 

репертоар. 

Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 
 Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник. 

 Знае фолклорни обреди с участието на деца. 

 Разграничава народните от авторските песни в репертоара за пеене. 

 

 ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

Музикална практика: музициране, 

възприемане на музика 

 Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. 

 Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 
 Реагира на указанията и жестовете на учителя. 

 Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата звучност. 

 Изразява свое отношение към настроението на песента. 
 Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар. 



 

 

Елементи на музикалната изразност  Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери. 

 Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти. 

 Разграничава вокална и инструментална музика - мъжки, женски и детски гласове; хор и оркестър, 
детски хор. 

 Следва жестовете и указанията на учителя по време на изпълнението. 

 Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейността. 

 Познава начините за звукоизвличане от детските ударни инструменти. 
 Използва средства за съпровод съобразно характера на музиката. 

Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод съобразно тембровите им възможности. 

 Изпълнява песни с подходяща бързина и сила. 

Музика и игра  Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица. 

 Влага лично отношение и проявява артистичност при танцово изпълнение.  

Музика и общество  Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. 

 Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник. 
 Знае фолклорни обреди с участието на деца. 

 Разграничава народните от авторските песни в репертоара за пеене. 

 

Забележка: Критериите за изготвени съобразно Програмата за 1. клас за 20017/2018 учебна година и приети на сбирка на МО на 

28.09.2017 г. 
 

 


