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Критерии за оценка по 

„Философия” 

VIII, IX, X клас ООП 

XI, XII клас ПП 
 

1. Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните 

програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия 

и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и 

може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни 

ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат ;използва 

правилно философската терминология ;анализира ,прави обобщения и изводи от 

лична позиция . 

2.  Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; 

усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите 

компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко 

– и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна 

неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който 

извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен ;допуска 

несъществени фактологични грешки ;слаби пропуски в обосноваването на лична 

позиция . 

3. Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 

учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и 

успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането 

им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; 

действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен 

резултат. 

4.  Среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните 

програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само 

някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени 

като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг 

алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията 

му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат. 

5.  Слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на 

позитивен измерител „среден“ (3) . 

 

Критерии за оценка на писмени работи: 

 

1. Да се разпознава вярното твърдение от невярното. 

2. Да се възпроизвеждат пропуснатите думи в посочени дефиниции. 

3. Тълкуване на философски текст. 
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4. Да се развива определена теза, като се показва собствена позиция и се обосновава 

тя от собствена гледна точка. 

Оформяне на срочна и годишна оценка: 

 

1. 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.  

2. При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се 

формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет без да се формира 

срочна оценка по профилиращия учебен предмет. (чл. 22, ал. 10). 

3. При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна 

оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка по 

профилиращия учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен 

предмет се формира като средноаритметична с точност до 0,01 от годишните 

оценки по всеки  модул от предмета (чл. 23, ал. 8). 

                                                                                                                                                                                     

 


