
 



Много добър 5 - ученикът изпълнява баскетболните елементи изцяло,но някои от техниките са 
неточни  
Добър 4 - ученикът изпълнява част от баскетболните елементи,спазва частично техниките на 
изпълнение 
Среден 3 - ученикът не изпълнява баскетболните елементи изцяло и има големи пропуски в 
техниката на изпълнение 
Слаб 2 - ученикът не изпълнява баскетболните елементи и не спазва техниката на изпълнение,или 
отказва да изпълнява поставената задача 

Оценката за изпълнение на наказателни удари се формира от 5 опита.Скалата за оценяване е: 

Стрелба в коша-ученика дриблира с лява и дясна ръка покрай стойките,навлизайки в наказателното поле 
взима топката с двете ръце,от място изпълнява 5 последователни стрелби в коша. 
СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: 
5 от 5 реализирани коша    - оценка отличен 6 
5 от 4 реализирани коша    - оценка много добър 5  
5 от 3 реализирани коша    - оценка добър 4 
5 от 2 реализирани коша    - оценка среден 3 
Няма реализиран кош или отказва да изпълни поставената задача    - оценка слаб 2 
 

ВОЛЕЙБОЛ: 
Оценяване при волейбола: 

-техника на изпълнение на начален удар(сервис)-горен и долен начален удар 
-посрещане на топката от начален удар 
-подаване с две ръце отгоре и отдолу 
-забиване 
-блокада  
-правилознание(размер на игрище,постове,нарушения,наказания) 

 

Крайната оценка по волейбол се формира като средноаритметична от начален удар и комплекс по 
волейбол.Оценката за начален удар се формира от техниката на изпълнение на горен и долен начален 
удар. 

Отличен 6 - ученикът владее изцяло техниката на изпълнение на двата вида начални удара 
Много добър 5 - ученикът владее техниката на изпълнение на начален удар,но само на един от 
двата начални удара 
Добър 4 - ученикът владее техниката на изпълнение на начален удар като изпълнява правилно 
единия от двата начални удара 
Среден 3 - ученикът владее техниката на изпълнение на начален удар с големи пропуски и изпълнява 
единия от двата начални удара  
Слаб 2 - ученикът не владее техниката или отказва да изпълнява поставената задача 

 

Оценката за техника на изпълнение се формира от волейболни елементи 
включващи: 
-три последователни подавания с две ръце отгоре в движение напред 
-три последователни подавания отдолу,без прекъсване на движението 
-подаване високо за забиване по посока на забиването  
 

Отличен 6 - ученикът изпълнява волейболните елементи изцяло като спазва техниката на 
изпълнение 
Много добър 5 - ученикът изпълнява волейболните елементи изцяло,но някои от техниките 
изпълнява неточно 
Добър 4 - ученикът изпълнява част от волейболните елементи,спазва частично техниката 
на изпълнение 
Среден 3 - ученикът изпълнява много малка част от волейболните елементи като не спазва 
изцяло техниката на изпълнение 
Слаб 2 – ученикът не изпълнява волейболните елементи като не спазва техниката на 
изпълнение или отказва да изпълнява поставената задача 
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