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Среден 3 – познава фактологията, основните личности и тяхната дейност, но има сериозни
пропуски в отговора на поставените въпроси; разполага хронологически процеси и събития,
но допуска грешки; не работи самостоятелно;
Добър 4 - познава фактологията, но има пропуски; работи с исторически карти, таблици,
схеми; формулира въпроси относно изучавано историческо събитие и личност; определя и
изяснява ключови понятия; търси подкрепата на учителя и съучениците си; не полага
системно усилия за своята подготовка;
Много добър 5 – допуска незначителни фактологични грешки; умее да извлича информация от
различни исторически източници; разбира същността на основните понятия, но допуска
незначителни грешки при подбора измежду няколко на тяхното точно и пълно определение;
самостоятелно издирва допълнителна информация, но допуска незначителни грешки при
систематизирането й; сравнява по зададени показатели исторически процеси, явления и
личности; полага системно усилия за своята подготовка; показва висока езикова култура;
Отличен 6 – не допуска фактологични грешки; владее тексткритиката (коментар и анализ на
различни по вид исторически източници); отнася се критично към различни източници на
информация; анализира и разкрива историческите взаимовръзки между значими исторически
събития и процеси; определя причини и следствия и ги йерархизира; самостоятелно издирва
допълнителна информация и аргументира лично мнение; показва висока езикова култура.
Текущи изпитвания, оформяне на срочна и годищна оценка според Наредба № 11 от 1
септември 2016 г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците
В сила от 20.09.2016 г.: Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен
предмет или за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен
план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен
план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично;
3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен
план с 4 и повече учебни часа седмично.
Чл. 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.
(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден
слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с
физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните
крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование
Чл. 22. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на
ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през
учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната,
професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на текущите оценки.
Чл. 23. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул,
като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание,
изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената,
профилираната, професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на
срочните оценки.
(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от
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сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

