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№ Критерии за оценка при диктовката Брой точки  

1. Правопис на звучните съгласни пред беззвучни съгласни и в края 

на думата 

разсъмване, ръб 

1   

2. Условен правопис 

баира, острия, камъка, широкия 

1 

3. Правопис на буква я (след съгласни)  

буря, вятърът, пясъчно, домъчня 

1  

4. Правопис на гласните в неударена сричка 

забуча, вятърът, едър , камък, надолу, поток,  отрони, утихна, 

пясъчно, домъчня, отправи, пътешествие  

1  

5. Правопис на думи с й 

най-острия, нейното 

1  

6. Правопис на съществителни собствени имена 

Рила 

1  

 Максимален брой 6 

 

Бележки:  

 Критериите за оценка при диктовката уточняват при кои думи да се отчитат допуснати грешки. 

 В думи, съдържащи правописни особености по повече от един критерий, всяка грешка се отчита 

според конкретния критерий.  

 Точка се отчита, ако не е допусната грешка в нито една от думите по съответния критерий. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 1 Брой точки  

1. За посочена адекватна причина  1  

2. За посочена неадекватна причина   0  

3. За липса на отговор 0  

 Максимален брой 1 

 

Пример за приемлив отговор: Защото той спял, а тя паднала върху него. 

Пример за неприемлив отговор: Защото е гладен. 

 

Бележки:  
 За приемлив отговор се приема причината, записана с изречение, израз или цитат от текста.  

 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 



№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 2 Брой точки 

1. За посочени две адекватни причини 2   

2 За посочена една адекватна причина 1 

3. За посочена неадекватна причина 0   

4. За липса на отговор  0   

 Максимален брой 2 

 

Примери за приемлив отговор: скачат, играят 

Примери за неприемлив отговор: спят; пеят 

 

Бележки:  
 За приемлив отговор се приема причината, записана с изречение, израз или цитат от текста.  

 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 5 Брой точки  

1. За посочени две доказателства, изразени с адекватни думи и с адекватна 

постъпка 

2 

2. За посочено едно доказателство, изразено с адекватни думи или с 

адекватна постъпка 

1  

3. За необоснован отговор  0 

4. За липса на отговор  0  

 Максимален брой 2 

 

Примери за приемливи отговори:  

- Катерицата е страхлива, защото се качва на дървото и оттам говори. Тя казва на вълка да я 

пусне и тогава ще му отговори. 

- Катерицата е искрена, защото му казва какво мисли за него. 

- Катерицата е предпазлива. Тя иска първо да се качи на дървото и оттам да каже на вълка 

истината. 

Примери за неприемливи отговори: 

- Катерицата е предпазлива, защото казва истината. 

- Катерицата е честна, а вълкът – не. 

 

Бележки:  
 За приемлив отговор се приема причината, записана с изречение, израз или цитат от текста.  

 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 8 Брой точки  

1. За посочени две причини,мотивиращи избора 2   

2. За посочена една причина, мотивираща избора 1 

3. За немотивиран избор 0   

4. За липса на отговор  0   

 Максимален брой 2 

 

Примери за приемливи отговори: 

Избирам за приятел катерицата, защото е искрена и казва истината. 

Избирам за приятел вълка, защото е силен и всички се страхуват от него. 

Примери за неприемливи отговори: 

Избирам катерицата. 

Няма да избера вълка. 

 



Бележки:  
 За приемлив отговор се приема причината, записана с изречение, израз или цитат от текста.  

 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 9 Брой точки   

1. За правилно преобразувано изречение 1  

2. За неправилно преобразувано изречение 0 

3. За липса на отговор  0 

 Максимален брой 1 

 

 

Примери за приемливи отговори: 

- Ще ме пуснеш ли? 

- Ще ме пуснеш, нали? 

- Ще ме пуснеш ли, ще ме пуснеш ли? 

Примери за неприемлив отговор: 

- Пускай ме!  

- Ще ме пуснеш ли. 

Бележки:  
 За приемлив отговор се приема правилно преобразувано и пунктуационно оформено изречение.  

 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 10 Брой точки     

1. За посочено прилагателно име 1   

2. За посочена друга част на речта 0  

3. За липса на отговор  0   

 Максимален брой 1 

 

Примери за приемливи отговори: лош, весели, добри 

Пример за неприемлив отговор: зло 

 

Бележка:  
 Не се отчитат правописните грешки в написания от ученика свободен отговор. 

 

№ Критерии за оценка на свободния отговор - задача № 11 Брой точки   

1. За подчертано просто изречение – „Злобата ти разяжда сърцето”. 1 

2. За подчертан израз или сложно изречение  0   

3. За липса на отговор  0   

 Максимален брой 1 

 

Бележка:  

 За приемлив отговор се отчита и подчертано просто изречение извън оцветения абзац.   

 

Ключ за отговорите на задачите с избираем отговор: 

№ на задачата Верен отговор 

№ 3 А 

№ 4 А 

№ 6 Б 

№7 В 

 


