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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 Химия и опазване на околната среда 
 

Проверката и оценката на знанията на учениците е важна съставна част от обучението 

по химия и околната среда. Целта е да се провери доколко учениците са постигнали 

очакваните резултати от обучението, съгласно държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка.  

Знанията на учениците могат да бъдат проверявани с устно изпитване, с писмени 

работи и тестове. Писмената проверка има за цел, наред с оценяване на знанията и 

уменията на учениците, да съдейства за изграждане на писмена култура по химия, към точното 

представяне на химични формули, химични уравнения, определяне на валентности и 

изравняване. 

Този начин за проверка гарантира оценяването на всички ученици по единни 

критерии. Освен това дава възможности за диагностика и обективен анализ на 

допусканите грешки и пропуски в знанията на учениците. 

При устна проверка се акцентира върху уменията на ученика правилно да използва 

химични  термини, да анализира химичните текстове, да чертае графики и таблици. Уменията 

от общ характер могат да се оценяват само качествено в резултат от прякото наблюдение на 

реалния учебен процес. 

 Устно изпитване – оценяват се мнението и аргументите на ученика да анализира и 

прогнозира дали реакциите могат да протичат, както и способността да прави изводи и 

прогнози за употребата на материалите в живота.  

Писмено изпитване – оценява се постигането на стандартите чрез кратки писмени 

индивидуални или групови изпитвания.  

Контролни работи  – оценява се усвояването на по-голям учебен материал, с цел 

вътрешнопредметна и междупредметна връзки. 

 Практическа работа – изпълнение на домашна работа, разработка на проект и др.  

За да бъде обучението на учениците ефективно, е необходимо да се установи входното 

ниво, т.е. доколко учениците са готови за успешно обучение по Химия и ООС. Чрез системния 
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контрол учителят има възможност да получава обратна информация за това доколко 

учениците усвояват необходимите знания и умения и какви затруднения срещат.  

Оценяването по Химия  и ООС се извършва по следните критерии, за които учениците 

са осведомени предварително: 

Отличен (6): Степента на усвоените знания и формирани умения е висока: 

 ученикът излага материала пълно, правилно, точно, логично, вярно; 

 използва правилно химичен език; 

 подготвя отговора си напълно самостоятелно; 

 успешно реализира опита за творческа дейност. 

Много добър (5): Степента на усвоените знания и формирани умения е много добра, но не 

достатъчно висока: 

 ученикът излага много добре знанията си, но допуска някои малки пропуски и грешки, 

които не засягат същността на разглежданите задачи; 

 показва умения сам да открива и коригира грешките си; 

 използва правилно химичен език; 

 изпитва затруднения да предлага свои идеи. 

Добър (4): Степента на усвоените знания и формирани умения е добра, но недостатъчно 

висока: 

 ученикът излага материала правилно, но не достатъчно пълно; 

 допуска грешки при използване на химичен език; 

 трудно открива и коригира грешките си; 

 в отговора отсъстват значителна част от елементите на изучавания материал. 

Среден (3): Степента на усвоените знания и формирани умения е средна, но не достатъчно 

висока: 

 ученикът излага знанията си схематично, непълно и необосновано; 

 допуска съществени грешки; 

 неточно използва химичен език; 

 в отговора присъстват само някои елементи от изучавания материал; 

 ученикът, предпочита да отговаря на въпроси и да решава казуси, които вече са 

решавани в час. 

Слаб (2): Степента на усвоените знания и формирани умения е ниска: 

 отговорът на ученика не съответства на поставения въпрос или задача; 

 ученикът показва неумение да използва химичен език; 

 ученикът не умее да решава задачи, и не умее да отговаря на въпроси от учебния 

материал. 
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Учителят във всеки един от случаите на оценяване, може да вземе  предвид и други 

положителни качества, демонстрирани от страна на ученика, като например: креативност, 

творчески подход, инициативност, трудолюбие и др. 

Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е: 

За учебен предмет Химия и опазване на околната среда от VIII до X клас, който по училищен 

учебен план се изучава в:  

- VIII клас: 1 час седмично през цялата учебна година със задължителни две оценки. Една от 

устно изпитване и една от писмено изпитване.  

- IX клас: 1 час седмично първи срок и 2 часа седмично втори срок със задължителни за първи 

срок две, а за втори срок три. За първи срок една от устно изпитване и една от писмено, а за 

вторият срок една от устно и две от писмени изпитвания.  

- X клас: 2 часа седмично цялата учебна година със задължителни три оценки. Една от устно 

изпитване и две от писмени изпитвания. 

По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при оценяването на 

всеки ученик. 

Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи 

изпитвания. При устни изпитвания ученикът отговаря като анализира, прогнозира и дава свое 

мнение и лични предложения от наученото по Химия и ООС. При устните изпитвания 

оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред учениците. Писмените изпитвания 

могат да се организират като индивидуални такива. При писмени изпитвания ученикът дава 

решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. Писмените изпитвания 

се извършват за не повече от един учебен час. 

Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част 

от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда. Контролната работа се 

провежда за не повече от 

един учебен час. 

Формиране на скала за оценяване 

От 30% до 50% Среден (3) 

От 51% до 70% Добър (4) 

От 71% до 90% Много добър (5) 

От 91% до 100% Отличен (6) 
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Контролните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

 1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една контролна работа в един 

учебен ден. 

 2. Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и уменията на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през 

учебния срок и при вземане предвид на текущите оценки. 
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