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Качествените показатели, които определят степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението, са следните: 

 

Представя се отлично 

 Постигнато е ниво на знания, умения и отношения от учебните програми по 

съответния учебен предмет за съответния клас, което напълно съответства на 

очакваните резултати в учебната програма по съответния учебен предмет за 

съответния клас.  

 Ученикът владее новите понятия и ги използва правилно в различни учебни 

ситуации.  

 Ученикът притежава необходимите компетентности и ги прилага практически 

при решаване на учебни задачи.  

 Ученикът работи целенасочено и самостоятелно достига до краен резултат за 

определеното време.  

 

Представя се много добре 

 Постигнато е ниво на знания, умения и отношения от учебните програми по 

съответния учебен предмет за съответния клас, което с малки изключения 

съответства на очакваните резултати в учебната програма по съответния учебен 

предмет за съответния клас.  

 Ученикът владее по-голямата част от новите понятия и ги използва правилно в 

различни учебни ситуации.  

 Ученикът притежава необходимите компетентности и ги прилага практически 

при решаване на учебни задачи.  

 Ученикът работи целенасочено, достига до крайния резултат за определеното 

време с допълнителна подкрепа от учителя. 

 

Представя се добре 

 Постигнато е ниво на знания, умения и отношения от учебните програми по 

съответния учебен предмет за съответния клас, което в по-оляма степен 

съответства на очакваните резултати в учебната програма по съответния учебен 

предмет за съответния клас.  

 Усвоени са голяма част от новите понятия. Ученикът ги използва правилно в 

различни учебни ситуации.  

 Ученикът притежава голяма част от необходимите компетентности и ги прилага, 

ползвайки помощ в учебните ситуации.  

 Ученикът се нуждае от допълнително време и/или подкрепа за постигане на краен 

резултат.  

 

Задоволително представяне с много пропуски и грешки 

 Постигнато е ниво на знания, умения и отношения от учебните програми по 

съответния учебен предмет за съответния клас, което в ниска степен съответства 

на очакваните резултати в учебната програма по съответния учебен предмет за 

съответния клас.  

 Усвоен е ограничен обем от новите понятия. Ученикът се затруднява при 

използването им в учебни ситуации.  

 Ученикът 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 правилен краен резултат.  

 

Незадоволително представяне 

 Ученикът не постига нивото на знания, умения и отношения, съответстващо на 

очакваните резултати в учебната програма по съответния учебен предмет за 

съответния клас.  

 Ученикът не владее новите понятия.  

 Ученикът не притежава необходимите компетентности.  

 Действията на ученика не водят до краен резултат.  
 

 Приложения:  

Приложение 1: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

български език и литература в І клас 

Приложение 2: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

математика в І клас 

Приложение 3: Качествени показатели за установяване на резултатите по околен 

свят в І клас 

Приложение 4: Качествени показатели за установяване на резултатите по музика в 

І клас 

Приложение 5: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

изобразително изкуство в І клас 

Приложение 6: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

технологии и предприемачество в І клас 

Приложение 7. Качествени показатели за установяване  на резултатите по 

физическо възпитание и спорт в І клас 

Приложение 8: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

български език и литература във ІІ клас 

Приложение 9: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

английски език във ІІ клас 

Приложение 10: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

математика във ІІ клас 

Приложение 11: Качествени показатели за установяване на резултатите по околен 

свят във ІІ клас 

Приложение 12: Качествени показатели за установяване на резултатите по музика 

във ІІ клас 



Приложение 13: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

изобразително изкуство във ІІ клас 

Приложение 14: Качествени показатели за установяване на резултатите по 

технологии и предприемачество във ІІ клас 

Приложение 15. Качествени показатели за установяване  на резултатите по 

физическо възпитание и спорт във ІІ клас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. Качествени показатели за установяване на резултатите по български език и литература в 1 клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 
 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се 

отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

НАЧАЛНО 

ОГРАМОТЯВАНЕ 

Познава печатните и ръкописните букви от 

българската азбука, разпознава малка и главна буква 

(печатни и ръкописни). 

    

Изписва графически правилно елементите на 

ръкописните букви и връзките между тях. 

    

Разбира смисъла на прочетеното.     

E3ИKOВИ 

КОМПETЕНТНОСТИ 

 

1. Звуковете и буквите 

в българския език 

 

 

 

 

2. Дума и изречение 
 

Открива звуковете в състава на думата и се 

ориентира в последователността им 

    

Разпознава гласни и съгласни звукове.     

Разграничава сричките в думата.     

Познава реда на буквите в българската азбука.     

Означава с букви звуковия състав и строежа на 

думите, без да пропуска букви. 

    

Пише правилно в думи й, йо, ьо, щ, я, ю, дж, дз     

Чете правилно думи в съответствие със звуковия им 

състав. 

    

Разграничава в потока на речта основните езикови и 

речеви единици (звук, дума, изречение, текст) 

    

Използва главна буква при писане на собствените 

имена 

    

Проверява правописа на думи чрез други думи     

Пренася правилно части от думи     



Съставя различни по цел на изказване изречения в 

зависимост от комуникативната ситуация. Определя 

границите на изречението в текста и оформя 

графически правилно началото и края на 

изречението. 

    

КОМУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

ТЕКСТ И 

ОБЩУBAHЕ 

Използва речевия етикет при поздравления и 

обръщения в устно общуване. 

    

Озаглавява текст.     

Създава кратък писмен текст по серия от картинки.     

Пише под диктовка или под самодиктовка текст.     

Преразказва устно съдържанието на откъс от 

повествователен текст 

    

ЛИТЕРАТУPHO 

ОБУЧЕНИЕ 

Чете правилно и с разбиране малки по обем 

художествени или нехудожествени текстове. 

    

Разпознава приказка, разказ, стихотворение, 

гатанка 

    

Отговаря  кратко на въпроси по съдържанието на 

изучавано произведение 

    

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. Качествени показатели за установяване на резултатите по математика в 1 клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 
 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

ЧИСЛА 

 

Числата до 100. 

събиране н 

изваждане на 

числата до 100 

Познава естествените числа до 100 и техните  

означения с цифри. Разбира принципа за изграждане 

на редицата на естествените числа.  Изразява 

математическите отношения ,повече", „по-малко" и 

„толкова, колкото'" със знаците >, < и =. 

Познава десетицата като бройна единица. 

Извършва действията събиране и изваждане с числата 

до 20 без и с преминаване и с числата 10, 20, 30, 40 

,50, 60, 70, 80, 90 и 100.  

Намира неизвестно число на емпирично ниво 

    

ГЕОМЕТРИЧНИ 

ФИГУРИ И ТЕЛА 

Разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, 

триъгълник, кръг и правоъгълник. Чертае отсечка по 

зададена дължина в сантиметри. 

    

И3МЕРВАНЕ Знае мерни единици за дължина (сантиметър), за маса 

(килограм) за време (час). 

Разпознава по стойност българските банкноти и 

монети (стотинка, лев). 

Определя времето по часовник в „кръгли" часове. 

Извършва действията събиране и изваждане с 

изучените мерни единици. 

    

МОДЕЛИРАНЕ Познава елементите на текстовата задача – условие, 

числови данни, въпрос. Решава устно текстова 

задача с едно пресмятане от събиране и изваждане. 

Съставя текстова задача с едно пресмятане по 

    



илюстрация и по числов израз. Решава текстови 

задачи с включени словосъчетания „с … повече“ и „с 

… по-малко от“. Моделира с числови изрази 

ситуации, описани с отношенията „с … повече“ и „с 

… по-малко от“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Качествени показатели за установяване на резултатите по околен свят в 1 клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 
 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

1. Роден край. 

Семейство и 

училище. Човекът 

и неговата среда 

Описва своето училище и ролята на хората в него, 

включително и 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. 

Посочва опасности при неспазване на правила за 

движение по улицата и общуване с непознати. 

    

2. Национално и 

културно 

наследство. 

Празници и 

обичаи 

Разказва за различи празници официални и битови. 

Разпознава знамето и химна  

като национални символи на държавата. 

 

    

3. Човекът и 

здравословният 

начин на живот 

Посочва дейности за здравословен начин на живот - 

лична хигиена, закаляване, спорт., здравословно 

хранене. 

    

4. Откриване на 

света 

Разпознава характерни промени в природата чрез 

различните сезони. 

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. Назовава необходимите условията 

    



за развитие на растенията: въздух, вода, топлина, 

светлина, почва. 

Назовава домашни и диви животни и техните малки. 

Изброява правила за поведение сред природата. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Качествени показатели за установяване  на резултатите по музика в 1 клас към CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ 

ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА УСТАНОВЕHИTЕ 

РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 
 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

МУЗИКАЛНА 

ПРАКТИКА: 

МУ3ИЦИРАНЕ И 

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. 

    

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. 

    

МУЗИКА И ИГРА Изпълнява основни танцови движения на право хоро 

и ръченица. 

    

МУЗИКА И 

ИЗКУСТВО 

Изпълнява 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. 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. Качествени показатели за установяване  на резултатите по изобразително изкуство в 1 клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 
 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

1. ОБЕКТ И СРЕДА 

 

Открива визуални особености на човешки фигури.     

Разбира основни връзки между обекти и среда в 

изображения на реални и фантазни герои. 

    

2. ОБЕКТ И ОБРАЗ Назовава най-важни визуални особености на обекти 

и форми. 

    

Разграничава различни видове цветове.     

Създава реални и фантазни образи по впечатление и 

въображение, като използва различни видове 

цветове. 

    

3. ЗРИТЕЛ И ТВОРБА Открива творби на изкуството в различна среда.      

Описва особеностите на различни творби на 

изобразителното изкуство 

    

4. ВИЗУАЛНА 

КОМУНИКАЦИЯ 

Познава най-общо образи и знаци.     

Използва значението на образи и знаци в 

художествената дейност 

    

5. МАТЕРИАЛИ И 

ТЕХНИКИ 

Познава основни изобразителни материали и 

пособия. 

    

Разбира най-общо връзката между материали и 

пособия. 

    

Използва възможностите на различни видове 

материали и пособия. 

    

 
 
 



Приложение 6. Качествени показатели за установяване  на резултатите по технологии и предприемачество в 1 клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

1. ТЕХНИКА И 

БЕЗОПАСНОСТ 

 

Знае различни начини за задвижване и управление на 

играчки и модели.  
    

Познава предназначението на колелото и оста в 

техниката и бита. 

    

Познава правилата за безопасно поведение при 

използване на инструменти и материали. 

    

2. ТЕХНОЛОГИИ Свързва получаването на продукт с необходимостта 

от извършване на последователни дейности 

(операции). 

    

Разбира необходимостта от организация и контрол 

на дейностите. 

    

Познава основните правила за обработване на 

хранителните продукти. 

    

Познава основните правила за обработване на 

хранителните продукти. 

    

Разбира необходимостта да довежда започнатата 

работа до край. 

    

3. ИНИЦИАТИВ-

НОСТ И 

ПРЕДПРИЕМ-

ЧИВОСТ  

Има обща представа за основни икономически 

понятия – труд, цена, стока, услуга, личен бюджет.  

    

Разбира, че за изработването и   закупуването на 

стока или услуга са необходими финансови средства. 

    

Различава видове стоки според предназначението и 

употребата им. 

    



4.  КОНСТРУИРА-

НЕ И 

МОДЕЛИРАНЕ 

Осъзнава ролята на графичното изобразяване на 

конструкцията като етап от създаването на изделие. 

Изработва изделие по аналогия на реален обект. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Качествени показатели за установяване  на резултатите по физическо възпитание и спорт в 1 клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 

 

Области на 

компетентност 

Показатели Представя 

се отлично 

Представа 

се много 

добре 

Представя 

се добре 

Задоволително 

представяне с 

много грешки 

и пропуски 

1. ЛЕКА АТЛЕТИКА 

 

Прилага основни двигателни умения и навици, 

свързани с бягане по права с промяна на посоката и 

темпа.  

    

Хвърля малка плътна топка.     

Скача на дължина и височина.     

Притежава необходимото равнище на физическа 

дееспособност. 

    

2. ГИМНАСТИКА Демонстрира естествено-приложни двигателни 

умения и навици.  

    

Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание 

общоразвиващи, строеви и ритмични упражнения 

    

Изпълнява стъпки и движения на хорото „Боряно, 

Борянке“ с музикален съпровод. 

    

3. СПОРТНИ 

ИГРИ 

Изпълнява основни технически действия с топка, 

стрелба, удар 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8. Качествени показатели за установяване на резултатите по български език и литература във ІІ клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

ЕЗИКОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

1. 1. Гласните и съгласните 

звукове в българския 

език 

 

 

 

 

2.  

3.  

4. 2. Думата като част на 

речта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентира се за системните отношения в 

езика: звук-дума-изречение-текст. 
     

Разграничава ударена от неударена гласна и 

знака за ударение. Познава начини за 

правописна проверка на гласни в неударени 

срички. 

     

Познава начини за правописна проверка на 

звучни съгласни в края на думата и през 

беззвучни 

     

Пренася правилно многосрични думи      

Познава глагола като част на речта. 

Разпознава числото на глагола. 
     

Познава съществителното име като част на 

речта. Определя вида, рода и числото на 

съществителното име. Разпознава умалителни 

съществителни имена.  

     

Разпознава прилагателното име като част на 

речта. Разпознава рода и числото на 

прилагателното име. Съгласува 

прилагателното и съществителното 

     

Изписва отделно предлози, съюзи, кратки 

форми на местоименията, отрицателна 

частица, възвратна частица се 

     

Използва азбучен ред при работа с речник      
Търси думи с правописни особености в 

правописен речник. 
     



3. Думата като речникова 

единица 

 

 

 

 

4. Изречението като 

езикова единица 

Познава учебни речници      

Разграничава изречение от словосъчетание      
Определя изреченията в текста, като означава 

началото и края им. 
     

Разпознава съобщително и въпросително 

изречение 
     

КОМУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

ТЕКСТ И ОБЩУВАНЕ 

Ориентира се в комуникативноречевата 

ситуация. Осмисля ролите при общуващите – 

говорител и слушател, пишещ и четящ. 

     

Озаглавява собствен и чужд текст.      
Прави кратко писмено описание на предмет.      
Преразказва съдържанието на кратък 

повествователен художествен текст. 
     

ЛИТЕРАТУРНО 

ОБУЧЕНИЕ 

Разграничава басня и народна песен от други 

литературни и фолклорни произведения. 
     

Ориентира се в последователността на 

епизодите при развитието на действието в 

изучавано произведение. 

     

Отговаря на въпроси, свързани със 

съдържанието на изучавано произведение. 
     

Открива образите на героите в изучавано 

произведение. 
     

Коментира постъпките на героите в изучавано 

произведение. Изразява емоционално-

оценъчно отношение към герои и епизоди в 

изучавано произведение. 

     

Открива повторение, изброяване в изучавани 

произведения. 
     

СОЦИОКУЛТУРНИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И 

ЧИТАТЕЛСКИ 

ИНТЕРЕСИ 

Чете правилно и с подходяща интонация 

произведения (басня, народна песен) на 

различни култури. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9. Качествени показатели за установяване на резултатите по английски език във ІІ клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

СЛУШАНЕ Разбира познати думи и изрази, свързани с 

конкретното му обкръжение, когато се   говори 

бавно и ясно, със стандартно произношение и 

характерна за езика интонация; 

     

Разбира общото съдържание на кратък текст, 

като при необходимост използва опори. 
     

Разбира кратки, ясни указания и да следва 

елементарни упътвания от учителя. 
     



Ориентира се в числата.      
ЧЕТЕНЕ Разбира познати имена, думи и изрази, 

срещани в учебни ситуации в училище;  
     

Разбира поздравителна картичка с кратък 

текст, написан с елементарни стандартни 

изрази. 

     

Разбира онагледена кратка и несложна 

информация. 
     

Разбира общото съдържание на елементарни 

текстове, включващи позната лексика и 

изучавани граматични структури, като при 

необходимост ги препрочита. 

Разбира несложни указания от 

учебника/учебната тетрадка. 

     

ГОВОРЕНЕ 

 

1. Диалогична реч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Монологична реч 

Общува по много елементарен начин, 

подпомогнат от събеседника, който е готов да 

преформулира или повтори бавно казаното. 

     

Установява кратък социален контакт, 

използвайки елементарни форми на 

вежливост; 

     

Задава и отговаря на елементарни въпроси по 

познати теми. 
     

Ориентира се в числата;      
Говори по познати теми, макар и бавно, с по-

дълги паузи и с произношение и интонация, 

ненарушаващи разбирането. 

     

Използва някои компенсаторни стратегии 

като мимика и жестове. 
     

Представя се накратко, използвайки прости 

изречения. 
     

Назовава местоположението си и хората, с 

които общува. 
     



Говори по познати теми, макар и бавно, с по-

дълги паузи и с произношение и интонация, 

ненарушаващи разбирането. 

     

Използва някои компенсаторни стратегии 

като мимика и жестове. 
     

ПИСАНЕ Попълва основните си лични данни във 

формуляр или въпросник. 
     

Пише кратък текст за поздравителна картичка 

за покана за празник като използва 

елементарни стандартни изрази и опори 

     

Съставя елементарен писмен текст с 

ограничен обем думи, в който се представя 

накратко и назовава хора от близкото си 

обкръжение, като използва опори. 

     

Пише кратък текст по познати теми с 

ограничен обем думи, като използва 

елементарни изрази и опори. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 10. Качествени показатели за установяване на резултатите по математика във ІІ клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

ЧИСЛА Познава естествените числа до 100.       

Познава принципа за построяване на редицата 

на числата до 100. 
     

Извършва аритметичните действия събиране и 

изваждане с числата до 100. 
     

Извършва аритметичните действия 

умножение и деление с едноцифрено число 

(табличните случаи). 

     

МОДЕЛИРАНЕ Моделира с числови изрази ситуации, описани 

с отношенията „пъти повече” и “пъти по-

малко”. 

     

Решава текстови задачи с едно и с две 

пресмятания. 
     

Обяснява получените резултати при решаване 

на даден проблем. 
     

Използва информация, представена в 

табличен и в схематичен вид. 
     

Представя двуцифрено число като сбор от 

десетици и единици по различен начин. 
     



Използва скобите () за записване на числови 

изрази. 
     

Пресмята числови изрази със скоби, като 

спазва реда на действията. 
     

Познава разместителното и съдружителното 

свойство на събирането. 
     

Използва свойствата на събирането при 

пресмятане на сбор от три и повече числа. 
     

Намира неизвестно събираемо, като използва 

зависимостите между компонентите и 

резултатите при събирането и изваждането. 

     

Съставя текстови задачи с две пресмятания по 

съкратен запис 
     

ГЕОМЕТРИЧНИ 

ФИГУРИ И ТЕЛА  

Познава геометричните фигури триъгълник, 

правоъгълник и квадрат и елементите им. 
     

Определя вида на триъгълник според 

страните. 
     

ИЗМЕРВАНЕ Познава мерните единици за дължина 

(дециметър, метър), време (минута, 

денонощие, седмица, месец, година) и 

връзката между тях. 

     

Извършва действия с мерните единици 

дециметър и метър. 
     

Намира обиколката на триъгълник, квадрат и 

правоъгълник. 
     

Използва чертожна линия за измерване на 

страните на геометрични фигури триъгълник, 

квадрат и правоъгълник. 

     

 

 

 

 

 



Приложение 11. Качествени показатели за установяване на резултатите по околен свят във ІІ клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

РОДЕН КРАЙ Различава училището като институция и 

общност на ученици, учители и родители. 
     

Изброява основни права и задължения на 

ученика. 
     

Познава особености на местоположението и 

природата на родния край. 
     

Илюстрира с пример значението на 

принадлежността на човека към род и Родина. 
     

ЧОВЕКЪТ И 

НЕГОВАТА СРЕДА 

Обяснява необходимостта от спазване на 

правила в обществото - у дома, в училище, на 

улицата, на публични места. 

     

Разграничава опасно и безопасно поведение 

на детето като участник в уличното движение. 
     

Посочва адекватната реакция в критични за 

живота и здравето ситуации при бедствия, 

аварии, инциденти. 

     

НАЦИОНАЛНО И 

КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

Разпознава националните символи на 

Република България - знаме, герб, химн. 
     

Разпознава и определя във времето официални 

и битови празници на българските граждани. 
     

Дава примери за известни личности и събития, 

свързани с миналото и с настоящето на родния 

край. 

     

Разграничава неживата от живата природа.      



ПРИРОДНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ 

Възприема себе си като част от природата и 

нейн приятел. 
     

Групира растенията според стъблата и вида на 

листата им. 
     

Групира диви и домашни животни.      
Обяснява значението на природното 

разнообразие за живота на хората. 
     

ЧОВЕКЪТ И 

ЗДРАВОСРОВНИЯТ 

НАЧИН НА ЖИВОТ 

Назовава основните части на човешкото тяло.      
Изрежда сетивните органи на човека и описва 

тяхното предназначение. 
     

Познава правила за здравословен начин на 

живот. 
     

Разбира връзката между опазването на 

околната среда и здравето на човека. 
     

НАБЛЮДЕНИЯ, 

ЕКСПЕРИМЕНТИ И 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Описва резултати от наблюдения върху 

живата и неживата природата. 
     

Извършва опити с растения.      
Извлича информация за обекти в населено 

място от графично изображение. 
     

 
 
 

Приложение 12. Качествени показатели за установяване на резултатите по музика във ІІ клас към CИCTEMA ОТ 

КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

МУЗИЦИРАНЕ, 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА 

МУЗИКА 

Пее според възможностите си пет авторски 

или народни песни, изучавани в училище. 
     

Възпроизвежда ритмичен съпровод - 

подражателно и по графичен модел. 
     



Импровизира съпровод върху песен и/или 

инструментален откъс. 
     

Разпознава най-малко три характерни откъса 

от музикални творби, включени в репертоара 

за слушане, от които най-малко два 

инструментални. 

     

Пее предпочитана песен от извънучилищния 

репертоар. 
     

ЕЛЕМЕНТИ НА 

МУЗИКАЛНАТА 

ИЗРАЗНОСТ 

Определя мелодия, характер, темпо, динамика 

в музикални примери. 
     

Познава по тембър мъжки хор, а по тембър и 

външен вид музикалните инструменти: 

флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал. 

     

Познава принципа на звукоизвличане при 

струнните инструменти. 
     

Разграничава вокална и инструментална 

музика. 
     

Разпознава метрума на музика в равноделни 

размери (2/4 и 3/4) и в неравноделните 

размери (5/8 и 

     

7/8) в песни, изучавани в училище.      
Разпознава по слух и по графични символи 

тонови трайности, съответстващи на осмини, 

четвъртини и половини ноти. 

     

Определя еднаквост и различие в песни, 

изучавани в училище. 
     

МУЗИКА И ИГРА Играе право хоро и ръченица.      
Импровизира танцови движения върху музика 

от изучаваните жанрове. 
     

МУЗИКА И 

ОБЩЕСТВО 

Разпознава основни музикални жанрове: 

марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, 

ръченица. 

     

Разграничава авторските от народните песни в 

репертоара за пеене. 
     



Знае три имена на композитори на песни и 

инструментални произведения, слушани в час. 
     

Коментира примери за присъствието на 

марша, валса, правото хоро и ръченицата в 

бита на хората. 

     

Знае характерни елементи и особености на 

коледуването, сурвакането, кукерските игри и 

лазаруването; наричания и народни песни, 

свързани с тях. 

     

 
 
 

Приложение 13. Качествени показатели за установяване на резултатите по изобразително изкуство във ІІ клас към CИCTEMA 

ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА НА 

УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

ОБЕКТ И СРЕДА Открива визуални особености на природни 

обекти. 
     

Разкрива многообразие на визуални 

особености на природни обекти. 
     

Посочва основни връзки между природни 

обекти и среда в реални и фантазни ситуации. 
     

Изразява емоционално-естетическо 

отношение към природни обекти. 
     

ОБЕКТ И ОБРАЗ Придобива представа за най-важни визуални 

особености на човешки фигури и животни. 
     

Разграничава светли и тъмни цветове в 

различни изображения. 
     



Изобразява реални и фантазни образи по 

впечатление и въображение, като използва 

светли и тъмни цветове. 

     

Пресъздава особености на различни 

фигурални образи. 
     

Дискутира въздействието на творби с тъмни и 

светли цветове. 
     

ЗРИТЕЛ И ТВОРБА Познава най-общо професията на художника.      
Разграничава произведения на 

изобразителното изкуство по вид. 
     

Коментира творби от различни жанрове 

изкуство. 
     

ВИЗУАЛНА 

КОМУНИКАЦИЯ 

Разбира значението на различни видове 

визуални знаци. 
     

Обяснява основни понятия за визуални знаци.      
Използва в изображения видове визуални 

знаци по тяхното предназначение в различна 

среда. 

     

МАТЕРИАЛИ И 

ТЕХНИКИ 

Познава изобразителни техники за рисуване, 

моделиране, апликиране, гравиране и 

конструиране. 

     

Разбира най-общо връзката между материал и 

техника. 
     

Комбинира различни изобразителни 

материали и техники. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 14. Качествени показатели за установяване на резултатите по технологии и предприемачество във ІІ клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

ТЕХНИКА И 

БЕЗОПАСНОСТ 

Използва подвижно свързване на части на 

изделието. 
     

Посочва предназначението на лостовете в 

техниката и бита. 
     

Използва правилно и безопасно инструменти 

и материали. 
     

Посочва съоръжения, при които се използва 

вятърът като алтернативен източник на 

енергия. 

     

Прилага основни правила за общуване при 

работа в екип. 
     

ТЕХНОЛОГИИ Изброява начини за студена обработка на 

хранителни продукти. 
     

Използва пестеливо материали и ресурси при 

изработване на изделия. 
     

Познава основни правила за отглеждане на 

домашни животни. 
     

Посочва начини за размножаване на растения 

чрез засаждане на луковица. 
     

Посочва източници за получаване на 

текстилните материали. 
     



ИНИЦИАТИВНОСТ И 

ПРЕДПРИЕМЧИ-ВОСТ 

Свързва работа в екип с постигането на обща 

цел. 
     

Използва наименования на стоки и услуги в 

практическа работа. 
     

Познава значимостта на популярни професии.      
Разбира, че положеният труд се заплаща.      

КОНСУЛТИРАНЕ И 

МОДЕЛИРАНЕ 

Разчита информация за конструкцията на 

изделие. 
     

Използва различни информационни 

източници при изработване на изделия, 

модели. 

     

Разпознава различни линии в графични 

изображения при изработване на изделие или 

модел. 

     

Моделира, като използва разгъвки на 

отворени кутии. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15. Качествени показатели за установяване на резултатите по физическо възпитание и спорт във ІІ клас към 

CИCTEMA ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКА3АТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКА3АТЕЛ ВЪ3 ОСНОВА 

НА УСТАНОВЕHИTЕ РЕ3УЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ от І – ІІ КЛАС 

 
Области на 

компетентност 

Показатели Представя се 

отлично много 

добре 

добре задоволително с 

много грешки и 

пропуски 

незадоволително  

ЛЕКА АТЛЕТИКА Прилага основни двигателни умения и навици, 

свързани с ускорително бягане, скок на 

дължина с два крака от място, скок на 

височина с един и два крака и хвърляне на 

малка и голяма топка и ги прилага в щафетни 

и подвижни игри.  

     

Притежава необходимото равнище на 

физическа дееспособност. 
     

Изпълнява ходене или бягане съобразно 

индивидуалните възможности за участие на 

лица с увреждания. 

     

ГИМНАСТИКА Изпълнява самостоятелно, поотделно и в 

съчетание общоразвиващи, строеви и 

гимнастически упражнения.  

     

Изпълнява народен танц “Кулско хоро” и 

„Омуртарско хоро”. 
     

СПОРТНИ ИГРИ Изпълнява основни технически действия с 

топка: подаване и ловене с две ръце на 

височина на гърдите, водене с една ръка, 

нанасяне на удар в подвижни и спортно-

подготвителни игри, обвързани с отборните 

спортове - футбол и хандбал. 

     

 Изпълнява основни eлементи от техническите 

действия с топка или елементи от тях 

съобразно индивидуалните възможности за 

участие на лица с увреждания. 

     

 


