
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

УЧИТЕЛ: ЦЕЦА КОЕВА 

ПРЕДМЕТ Клас 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 8 Б 

 

I-ви срок II-ри срок 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест на 
оценката 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест на 
оценката 

1  Текущи изпитвания – писмени и практически 
изпитвания 
1.1.Практическо изпитване (2 бр.) - прилагане на 
знания и умения 
1.2.Писмено изпитване (2 бр.) - използване на 
различни източници на информация и 
създаване на исторически текст 
-В крайното оценяване се взема по-високия 
резултат от критерии 1.1. и 1.2.   
и формира една средноаритметичната оценка 
от 1.1.  и 1.2.  с тежест  25% при формирането на 
срочната оценка 

25% 1  Текущи изпитвания – писмени и практически 
изпитвания 
1.1.Практическо изпитване (2 бр.) - прилагане на 
знания и умения 
1.2.Писмено изпитване (2 бр.) - използване на 
различни източници на информация и 
създаване на исторически текст 
-В крайното оценяване се взема по-високия 
резултат от критерии 1.1. и 1.2.   
и формира една средноаритметичната оценка 
от 1.1.  и 1.2.  с тежест  25% при формирането на 
срочната оценка 

25% 

2 Контролни работи  
2.1.Тест в електронната система №1 
2.2.Тест в електронната система №1 
-В крайното оценяване се формира една 
средноаритметичната оценка от тест №1 и тест 
№2  с тежест  25% при формирането на срочната 
оценка 

25% 2 Контролни работи  
2.1.Тест в електронната система №3 
2.2.Тест в електронната система №4 
-В крайното оценяване се формира една 
средноаритметичната оценка от тест №1 и тест 
№2  с тежест  25% при формирането на срочната 
оценка 

25% 

3 Устно изпитване -оценка се формира от % 
участие и работа в час върху поставените  
задачи за обратна връзка,  отразени в 
индивидуална карта, която се съхранявана в 
портфолиото на ученика.  

25% 3 Устно изпитване -оценка се формира от % 
участие и работа в час върху поставените  
задачи за обратна връзка,  отразени в 
индивидуална карта, която се съхранявана в 
портфолиото на ученика.  

25% 

4 Оценки от други участия - работа в екип, 
домашна работа, проект и др.  

25% 4 Оценки от други участия - работа в екип, 
домашна работа, проект и др.  

25% 

*При отсъствие на ученика от час, в който е планирано текущо писмено или практическо изпитване, общи задачи за обратна връзка за работа в час те се 

изпълнява в часовете за консултация. 

**Годишната оценка се формира на базата на срочните оценки, отчитайки личния напредък на ученика и по преценка на учителя в полза на ученика.  

 

 



ПРЕДМЕТ Клас 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 8 В 

 

I-ви срок II-ри срок 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест 
на 

оценката 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест на 
оценката 

1   1 Текущи оценки (устни, писмени, практически 
изпитвания) 
-Оценка от устно изпитване формирана на базата на % 
от обратната връзка и участие в час – индивидуалната  
карта на ученика, която се съхранява в портфолиото 
му; 
-Писмени изпитвания (планирани две)  - 
възпроизвеждане на знания, работа с ГИС за 
изпълнение на задачи и създаване на географски текст 
-Практически изпитвания (планирани две) за 
прилагане на знания и умения в задачи свързани с 
разбиране, прилагане и създаване на  графични 
изображения свързани с изучения материал 
Средноаритметичната оценка от трите форми на 
оценяване, като се има в предвид възходящото 
развитие  на ученика е 40% от годишната оценка 

40% 

2   2 Оценки от контролни работи  
-Тест № 1 в електронната система - междинен контрол 
-Тест № 2 в електронната система - изходно ниво 
Оценката от изходното ниво е с по-голяма тежест. 
Тестовете в електронната система формират 40% от 
годишната оценка 

40% 

3   3 Оценки от други участия  
Индивидуални задачи в час, домашна работа, работа в 
групи и др. минимум една оценка от посочените 
форми на оценяване 

20% 

    Годишната оценка се формира в посоченото % 
съотношение от раздел  I-ви, II-ри и III-ти от 
планираните форми и методите на оценяване съгласно 
учебната програма по география и икономика за осми 
клас 

 

*При отсъствие на ученика на  планираните форми за оценяване, като писмени и практически изпитвания, те  се изпълняват в часовете за консултации 

**Годишната оценка се формира на базата на срочните оценки, отчитайки личния напредък на ученика и по преценка на учителя в полза на ученика.  

 



ПРЕДМЕТ Клас 

ИСТОРИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНА КУЛТУРА 12 Г 

 

I-ви срок II-ри срок 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест на 
оценката 

Оценка 
№ 

Вид на оценката и начин на формиране Тежест на 
оценката 

1 Упражнения: Работа с различни източници на 
информация по индивидуални задачи за 
създаване на научно популярен текст  

33% 1 Упражнения: Работа с различни източници на 
информация по индивидуални задачи за 
създаване на научно популярен текст  

33% 

2 Тест в електронната система 33% 2 Тест в електронната система 33% 

3 Оценки от други участия(минимум една) 
-Оценка от участие и работа в час върху обратна 
връзка отразявана в индивидуални карти 
-Задача за работа в екип 
-Индивидуален проект представен в час 

33% 3 Оценки от други участия(минимум една) 
-Оценка от участие и работа в час върху обратна 
връзка отразявана в индивидуални карти 
-Задача за работа в екип 
-Индивидуален проект представен в час 

33% 

 Срочната оценка се формира като 
средноаритметична от три текущи оценки от 
посочените задължителни форми на оценяване 

  Срочната оценка се формира като 
средноаритметична от три текущи оценки от 
посочените задължителни форми на оценяване 

 

*При отсъствие на ученика от  планираните упражнения, те  се изпълняват в часовете за консултации 

**Годишната оценка се формира на базата на срочните оценки, отчитайки личния напредък на ученика и по преценка на учителя в полза на ученика.  

 

 


