
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПО ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

 Оценяването на знанията на ученика е с количествена/ оценка по шестобалната система/ и 

качествена оценка, чрез анотация на резултатите на ученика на входно равнище, при 

провеждане на тематичния контрол, при изходно равнище. Качествената оценка  е резултат 

от дейността на ученика през цялата година. Тя се формира на базата на количествените 

резултати / получени при устно индивидуално изпитване, от тестова проверка, от други 

писмени форми на проверка/, но при нея се отчитат и отношението на ученика към учебния 

процес към предмета география и икономика, поведението му на базата на усвоените 

географски знания, интересът към собствените му постижения към предмета, желанието и 

отговорността му при изпълнение на задачи в екип. 

Критерии за оценка при устно изпитване и писмен отговор на географски въпрос 
 

Отличен 6 
 

Притежава задълбочени знания по география и икономика, които доказва чрез пълни и 

аргументирани отговори. Притежава богата езикова култура. 

 

Умее да представя, анализира и обяснява природните и икономически явления и 

закономерности, дава примери. Анализира статистически данни, диаграми, схеми и други 

изображения в унисон с учебния материал за съответния випуск. Умее да прави изводи 

при работа с географски източници. 

 

Безупречно работи с картите в атласа и в кабинета; умее да изчертава и анализира 

контурни карти, както и различни графики. Изработва презентации на високо техническо 

ниво по поставена тема.Умее да създава текст по зададена тема. Взима активно участие в 

час по поставени въпроси. 

 

Много добър 5 
 

Познава много добре материала, но дава непълни отговори и при  устно, и при писмено 

изпитване, показва пропуски в работата с географска карта и статистическа информация. 

Умее да изчертава графики и контурни карти, но се затруднява при анализа им. Изработва 

презентация по поставена тема с пропуски в отделните елементи. Взима участие в час по 

поставени въпроси. 

 

  

 

 

 

 



Добър 4 
 

Интерпретира географската информация, но има пропуски. Трудно коментира 

изображения, графики и статистическа информация. Умее да работи с контурни карти и да 

изчертава диаграми, но сериозно се затруднява с анализа им. Показва пропуски в работата 

с географска карта. Затруднява се с презентирането  по поставена тема с по-значими 

пропуски в отделните елементи. 

 

Среден 3 
 

Има съществени пропуски при работата с карти , графики и статистика, не умее добре да 

обяснява и анализира изучаваните природни явления и закономерности. Не умее да прави 

задълбочена характеристика на изучаваните континенти, държави и икономически 

отрасли в съответните випуски. Сериозно се затруднява с изпълнението на практически 

задачи. Познанията са незадоволителни- ученикът дава непълни и неаргументирани 

отговори на поставените въпроси и задачи. Трудно се справя с изработването на 

презентация по поставена тема. Не взима участие в час. 

 

Слаб 2 
 

Не познава изучаваното съдържание и има сериозни пропуски в знанията. Не умее да 

описва географски обект, природно или икономическо явление. Не се ориентира при 

работа с географски карти и графики и не умее да ги анализира. Не се справя с 

изпълнението на поставените практически задачи. Не показва положително отношение 

към поставените задачи за самостоятелна работа в час. Не пише редовно поставените 

домашни упражнения. 

 

Срочна оценка 
 

Срочната оценка се формира от тестове, писмени и  устни изпитвания, практически 

задачи, домашни работи, доклади (вкл.мултимедийни презентации), участие в дискусии, 

активно участие в часовете през срока.  

 

Годишна оценка 
 

Годишната оценка се формира въз основа на срочните и текущите оценки, като се взима 

предвид цялостната работа на ученика през годината, системното му старание и активно 

участие в час. 

 

 

Скала за оценяване на тестове 

 

Тестовете на учениците се оценяват по формулата:  ОЦЕНКА = 2+4 БРОЙ ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ 
                                                                                                                                                   ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 
 
Изготвили: Станислава Симеонова 
        Мариана Прелджич 

       Тошко Цекин 


