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К Р И Т Е Р И И  

 
 
ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

1. Общи изисквания: 

 Презентацията отговаря на изискванията на задачата. 

 Използвани са достоверни източници. 

 Задачата е оформена, завършена и отговаря на поставените въпроси. 

 Съдържанието е прецизно, последователно, систематизирано и научно вярно. 

 Естетически добре изготвена презентация. 

 Презентирането се осществява в рамките на 10 минути. 

2. Критерии за оценка на презентацията: 

 Съдържателни: 

1. Изложеното отговаря на зададената тема. 

2. Да е обвързано с овладяването на знания и умения по дисциплината 

3. Подбраното съдържание да бъде оформено, така че представянето му да се реализира в 

рамките на 10 минути 

4. Интересно и убедително представяне. 

5. Представеният проект трябва да съдържа елементи на индивидуализация. 

 Технологични: 

1. Правилно и хармонично съотношение на текст, картинки, снимков материал 

2. Задължителни елементи:  

2.1. Правилно форматиране на текста- размер, шрифт, цвят, ефекти, артистичен текст и т.н. 

2.2. Подходящ брой графични изображения, отговарящи на темата на презентацията с добро 

качество. 

2.3. При възможност - изготвени от авторите графични изображения или таблици чрез 

инструментите на Microsoft 

2.4. Анимирани ефекти - текст, графика и смяна на слайдовете. 

2.5. Прецизно определяне на необходимото време или автоматично прелистване. 

2.6. Анимация на елементите на отделните слайдове. 

3. Ергономично оформление на слайдовете: 

3.1. Балансираност на елементите на всеки слайд 

3.2. Балансирано съотношение при четене на текста- размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, 

цвят, фон и др. 

3.3. Висококачествени графични изображения. 

4. Естетическо оформление на презентацията 

4.1. Балансиране и хармония в използваните цветове; 

4.2. Контраст между цвят на фона, текста и другите елементи в презентацията 

4.3. Хармония и баланс при разположението на компонентите върху слайда 

4.4. Подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете на цялата презентация. 

 Презентиране на информацията 

1. Синхрон при представянето между вербално и невербално общуване с аудиторията и 

техниката която се използва. 

2. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения. 

3. Управление на времето. 

 

Система за оценяване на презентацията 

Съдържателни аспекти – 10 т.; Технологични аспекти – 14 т.; Презентиране – 6 т. 

 

Формиране на оценка: 



Отличен (6) – от 28 до 30 точки 

Много добър (5) – от 23 до 27 точки 

Добър (4) – от 18 до 22 точки 

Среден (3) – от 15 до 17 точки 

Слаб (2) – от 0 до 14 точки 

 

 
 

 

 

 

                     


