
 

ОЦЕНЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПИСМЕН ТЕКСТ  

И УСТНО ИЗКАЗВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Критериите за оценяване, посочени по-долу, са изготвени от екип от преподаватели по 

английски език в 34. ОУ „Стою Шишков“. Те са изведени въз основа на дългогодишен 

преподавателски опит и се базират изцяло на изискванията на Наредба № 5/30.11.2015 г. на МОН за 

общообразователната подготовка и на утвърдените учебни програми по английски език. 

Всички критерии следва да бъдат прилагани в зависимост от съответната степен на 

образование и съобразно уменията, знанията и компетентностите, заложени в учебните програми за 

съответния клас. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕН ТЕКСТ ИЗКАЗВАНЕ 

 

Основни 

критерии 

Подкритерии  1 2 3 4 5 100% 

Структура *логическа последователност на изложението в текста 

*гладкост - използване на подходящи свързващи 

лексикални елементи в изреченията и между тях 

* изчерпателност - включване на всички опорни точки, 

посочени предварително в план 

*адекватност - съответствие между структурата на 

текста и жанровите му характеристики 

*пълнота - спазване на зададения обем 

     25% 

Прецизност *правилно употребени граматични структури 

*разнообразие на граматичните структури 

*граматичните структури се използват за постигане на 

стилистичен ефект 

     25% 

Лексика *съответства на темата 

*богатство на изразните средства 

*отговаря на заложената лексика в обучението 

*лексикалните структури се използват за постигане на 

стилистичен ефект 

     25% 

Стил *стилът напълно съответства на степента на формалност, 

заложена в условието 

*стилът съответства на жанровите характеристики 

*налични са подходящи и разнообразни свързващи думи 

и изрази. 

    15% 

Правопис и 

пунктуация 

*не са допуснати груби правописни грешки, текстът 

показва относително добра правописна култура и 

познания за използване на основните пунктуационни 

знаци в английския език. 

   10% 



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНО ИЗКАЗВАНЕ 

 

 

Основни 

критерии 

Подкритерии  1 2 3 4 5 100% 

Структура / 

организация 

*последователност 

*гладкост – използвани са подходящи свързващи 

елементи 

*включени са всички необходими опорни точки 

*изчерпателност 

     25% 

Прецизност *правилно употребени граматични структури 

*разнообразие на граматичните структури 

*граматичните структури се използват за постигане на 

стилистичен ефект 

     25% 

Лексика *съответства на темата 

*богатство на изразните средства 

*отговаря на заложената лексика в обучението 

*лексикалните структури се използват за постигане на 

стилистичен ефект 

     25% 

Интерактивн

ост 

*интеракцията е по-скоро невербална 

*интеракцията е естествена (коментари, въпроси, 

проява на  някаква форма на интерес, паузи по време на 

изказването, които не смущават цялостното 

представяне на текста, както и неговото разбиране от 

страна на слушателите 

    15% 

Произношен

ие 

*не пречи на разбирането 

*съответства на стандартното произношение 

   10% 

  

 


