
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  В УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

                  
Компетентности в областта на българския език

(езикови компетентности)
Умения за общуване на чужди езици

(комуникативни компетентности)
Математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и на технологиите
Дигитална компетентност Умения за учене Социални и граждански компетентности Инициативност и предприемчивост Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 

начин на живот и спорт
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Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, 
художествен, научен, официално-делови, публицистичен). 
Познава и прилага книжовните езикови норми. 
Открива и редактира стилно-езикови грешки. 
Задълбочава знанията си за лексикални и за граматични особености на 
книжовния български език. 
Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните 
функционални стилове. 
Спазва нормите на книжовния изговор. 
Спазва книжовните езикови норми. 
Създава в писмена форма: 
- електронно писмо 
- резюме на научен текст 
- резюме на медиен текст 
- заявление 
- делово писмо 
- CV 
- есе по морален проблем
- есе по граждански проблем 
Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите 
им в изучените творби. 

Подготвя и представя публично изказване по различни проблеми - по 
морален проблем, по житейски проблем, по граждански проблем. 
Създава в писмена форма: 
- електронно писмо
- резюме на научен текст 
- резюме на медиен текст 
- заявление 
- делово писмо 
- CV 
- есе по морален проблем
- есе по граждански проблем
Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно 
конкретна задача - изследователска, комуникативна или творческа. 

Търси, извлича, обработва и използва и представя по зададени 
параметри информация от различни  източници за решаване на 
комуникативни задачи
Създава в писмена форма: 
- електронно писмо 
- резюме на научен текст 
- резюме на медиен текст 
- заявление 
- делово писмо 
- CV 
- есе по морален проблем
- есе по граждански проблем
Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно 
конкретна задача - изследователска, комуникативна или творческа. 

Представя различни видове информация по зададени параметри. 
Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия 
информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно 
конкретна задача - изследователска, комуникативна или творческа. 
Създава с определена комуникативна цел:
есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) текст, 
есе по граждански проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) текст, 
резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст. 
Анализира и критично оценява свои и чужди текстове според 
осъществяването на комуникативните им цели. 

Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, 
научен, официално-делови, публицистичен). 
Разбира отношението между речево поведение и особеностите на 
конкретната комуникативна ситуация.
Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит. 
Сравнява и анализира различни проблеми при участие в диалог и в 
дискусия. 
Сравнява и анализира проблеми в текстове от различни функционални 
стилове. 
Спазва нормите на книжовния изговор. 
Създава в писмена форма: 
- електронно писмо 
- резюме на научен текст 
- резюме на медиен текст 
- заявление 
- делово писмо 
- CV 
- есе по морален проблем
- есе по граждански проблем
Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, 
с героите, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на 
създаването и със съответното литературно направление. 
Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите 
им в изучените творби. 

Различава светогледни идеи, характерни за различни културни епохи 
и за различни литературни периоди, и обяснява прилики и разлики 
помежду им в контекста на културната динамика. 
Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове 
ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за различни 
културни епохи и за различни литературни периоди, и обосновава 
позиция по тях. 
Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, 
с героите, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на 
създаването и със съответното литературно направление. 
Идентифицира и оценява в изучените текстове от различни културни 
епохи и/или литературни направления специфични начини за 
въздействие. 
Тълкува изучените творби от различни културни епохи и от различни 
литературни периоди съобразно културноисторическите им 
характеристики. 
Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата. 
Тълкува изучените творби съобразно родовите и/или жанровите им 
характеристики. 
Различава характерни черти и проявления на следните направления 
в литературата: Романтизъм, реализъм, модернизъм; на Българското 
възраждане като литературен период и тълкува изучените творби 
съобразно принадлежността им към съответното направление или 
период или съобразно проявленията на характерните му черти в тях. 
Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или 
устойчиви сюжети в изучените творби от различни културни епохи и/
или литературни направления. 
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Развива усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за 
конкретен контекст.

Интегрирано изгражда четирите езикови умения - слушане, говорене, 
четене и писане 
Разбира и изразява мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в 
устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации

Използва  системи за електронно обучение в часовете по чужд език за 
развиване на езикови умения, както и аудио и мултимедийни средства, 
материали и ресурси

Възпитава потребност от мотивирано учене и от постоянно 
самоусъвършнстване чрез ролеви игри и симулации
Изпълнява самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните му 
интереси
Приучава се към спазване на срокове.  

Участва в екипни проекти и индивидуални дейности, насочени към 
възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и 
гражданско самосъзнание 
Осмисля националната си културна идентичност чрез опознаване 
културите на другите народи.

Работи по проекти и представя презентации, участва в дидактически 
игри в устна или писмена форма 
Приучава се към новаторско мислене и приемане на нови идеи. 

Опознава националната ни култура в контекста на световното и 
европейското културно наследство
Участва в проекти, в творчески инициативи,  в постановки, празници и 
др., посветени на културите и езиците

Формира навици за природосъобразен и здравословен начин на живот 
Отнася положително към световното и националното културно 
наследство.
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Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи “и”, 
“или”, “ако..., то...”, отрицанието “не“ и на релациите “следва“ и 
“еквивалентност“. 
Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията “за всяко”, 
“съществува”, “необходимо условие”, “достатъчно условие” и 
“необходимо и достатъчно условие”. 

Познава реалните числа и умее да ги изобразява върху реалната права; 
сравнява ирационални числа, записани с квадратен корен, и извършва 
операции с тях. 
Решава квадратни уравнения по формулата за намиране на корените 
им и прилага формулите за връзка между корени и коефициенти на 
квадратно уравнение. 
Знае основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, 
четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, основните 
забележителни точки в триъгълник, взаимното положение на прави и 
окръжности и може да прилага техните свойства. 
Знае:
 - метрични зависимости в 
правоъгълен триъгълник и умее да го решава; 
- синусова и косинусова теорема; 
- умее да решава произволен триъгълник; 
- умее да решава правоъгълен и равнобедрен трапец; 
- умее да решава успоредник. 

Разчита, интерпретира и оценява информация, представена с графики, 
с таблици или с диаграми. 

Извършва тъждествени преобразувания на рационални и ирационални 
изрази (съдържащи квадратни корени). 
Знае признаците за подобни триъгълници и умее да ги прилага. 
Определя по вид и намира ъгли, свързани с окръжност, и познава 
вписани и описани многоъгълници; прилага метрични зависимости в 
окръжност 
Познава успоредност и перпендикулярност между прави и равнини в 
пространството и умее да ги прилага за намиране на елементи на права 
призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо. 
Умее да конкретизира общовалидно твърдение и обосновава невярност 
на твърдение с контрапример. 
Оценява съдържателно получен резултат, коректност на аргументи и ги 
интерпретира; предвижда в определени рамки очакван от моделирането 
резултат. 

Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи “и”, 
“или”, “ако..., то...”, отрицанието “не“ и на релациите “следва“ и 
“еквивалентност“. 
Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията “за всяко”, 
“съществува”, “необходимо условие”, “достатъчно условие“ и 
“необходимо и достатъчно условие“. 

Конструира числова редица по дадено правило; знае аритметична 
и геометрична прогресия и техните свойства; решава практически 
задачи, свързани със сложна лихва. 
Образува на конкретно ниво отрицание на твърдение. 

Образува на конкретно ниво отрицание на твърдение. 
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Създава проект, който включва анимация с повече от един обект и 
използване на звук и текст.
Представя в реална и виртуална среда свой проект.

Знае как да именува, запазва и изтрива
файлове, в средата, в която работи.

Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете.
Създава проект, включващ повторения
и условия.

Знае как да започне и приключи работа с конкретно стационарно или 
мобилно дигитално устройство 
Познава основните компоненти на дигиталното устройство и правилата 
за защита. 
Знае, че дигиталните устройства могат да изпълняват задачи, ако 
им зададем ясни и точни команди чрез специална среда, наречена 
операционна система. 
Знае, че за участие в дейности в дигитална среда трябва да има 
дигитална идентичност. 
Посочва примери за различни видове информация. 
Знае, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на 
файлове, които може да се съхраняват в папки. 
Разпознава файлове с различен вид информация в средата, в която 
работи.
Използва визуална среда за реализация на линеен алгоритъм. 

Познава една визуална среда за блоково програмиране, с която може 
да създаде дигитално съдържание.
Използва изучаваната визуална среда
за експериментиране.

Прави разлика между дигитална и физическа идентичност.
Знае защо не трябва да предоставя лични данни в дигитална среда. 
Познава основните заплахи в дигитална среда и знае как да получи 
помощ при необходимост.
Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване, 
копиране и разпространяване.

Създава проект, който включва анимация с повече от един обект и 
използване на звук и текст.
Представя в реална и виртуална среда свой проект.

Познава основните компоненти на дигиталното устройство и правилата 
за защита. 
Познава основните здравни,
екологични и етични норми при работа с дигитални устройства. 
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Представя аргументирано разработено софтуерно приложение пред 
публика. 

Описва основни начини за създаване, изпълнение и тестване на 
програмен проект в интегрирана среда за разработка с използване на 
визуални графични средства.
Спазва добър стил на програмиране.
Умее да настройва свойствата на графичните компоненти. 
Програмира подразбиращи се събития за основни компоненти от 
графичния интерфейс. 
Разбира същността на “тип данни“. 
Представя аргументирано разработено софтуерно приложение пред 
публика. 

Описва предмета и ролята на информатиката за моделиране.
Умее да настройва свойствата на графичните компоненти. 
Програмира подразбиращи се събития за основни компоненти от 
графичния интерфейс. 
Разбира същността на “тип данни“. 
Разграничава различни типове данни.
Определя подходящ тип данни за определена задача.
Прилага основни алгоритми за намиране на сума, минимален/
максимален елемент и средно аритметично. 

Познава представянето на информация във вид на данни. 
Разбира и използва основни компоненти на среда за визуално 
програмиране при разработка на софтуер. 
Умее да настройва свойствата на графичните компоненти. 
Програмира подразбиращи се събития за основни компоненти от 
графичния интерфейс. 
Разбира същността на “тип данни“. 
Структурира данни в едномерен масив. 
Чете и записва данни в текстов файл. 

Обяснява основните етапи при създаване и изпълнение на компютърна 
програма. 
Умее да настройва свойствата на графичните компоненти. 
Програмира подразбиращи се събития за основни компоненти от 
графичния интерфейс. 
Разбира същността на “тип данни“. 
Разбира същността на алгоритмите и начини за описанието им. 
Прилага основни управляващи конструкции 

Използва библиотеки от готови компоненти 
Представя аргументирано разработено софтуерно приложение пред 
публика. 

Посочва примери на обекти и явления, при които е практически 
приложимо използването на средствата на обектно-ориентираното 
моделиране 
Представя аргументирано разработено софтуерно приложение пред 
публика. 

Прилага обектно-ориентиран подход при създаване на несложна 
компютърна програма. 
Проектира графичен потребителски интерфейс с визуални средства. 
Избира подходяща графична компонента в съответствие с 
необходимата функционалност на графичния интерфейс. 
Създава програми за графично изобразяване на геометрични обекти 
със стандартни средства в езика. 
Създава програмни приложения с мултимедийни компоненти. 

Използва визуално програмиране за решаване на несложни задачи. 
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ии Дава примери за съвременни постижения в областта на дигиталните 
технологии. 
Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни 
устройства. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Работи в група при разработване и защита на проект и изготвяне на 
необходимата документация. 

Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни 
устройства. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 

Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Посочва основни средства за защита на информацията в мрежова 
среда. 

Дава примери за съвременни постижения в областта на дигиталните 
технологии. 
Използва целенасочено съвременни дигитални устройства. 
Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни 
устройства. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Посочва основни нормативни документи, свързани със: защита на 
личните данни, електронен подпис, компютърни престъпления и 
авторско право (по отношение на компютърни програми и данни). 

Използва целенасочено съвременни дигитални устройства. 
Посочва различни начини за архивиране на данни и ги прилага. 
Ползва самоучител и/или помощна система при работа в непозната 
информационна среда. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Обяснява целите и възможностите на средата за електронно обучение. 

Използва подходящи технологии за търсене на информация и прилага 
адекватни техники за нейното критично и системно филтриране при 
решаване на даден информационен проблем. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Работи в група при разработване и защита на проект и изготвяне на 
необходимата документация. 
Посочва основни интернет сайтове на правителствени и 
неправителствени организации, предоставящи информация и услуги на 
гражданите. 
Спазва етични норми и установени правила при участие в интернет 
дискусионни общности. 

Използва възможностите на приложни програми за повишаване на 
качеството и ефективността на работата. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 
Работи в група при разработване и защита на проект и изготвяне на 
необходимата документация. 

Обработва и съхранява и графични изображения в различни формати 
Извършва основна обработка на звук и видео. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 

Използва целенасочено съвременни дигитални устройства. 
Описва основните принципи на действие на съвременните мобилни 
устройства. 
Създава и публикува уебстраници и сайтове, като използва 
специализиран софтуер. 

Чо
ве

къ
т 

и 
об

щ
ес

тв
от

о

Разграничава държавни институции и органи на местната власт. 
Разказва за ярки личности и събития в българската история. 
Дава примери за значими културни постижения на българския народ. 
Изброява забележителности в столицата на Република България. 
Съставя кратки описания на обекти и събития. 

Посочва по географска карта местоположението на Балканския 
полуостров в Европа и на Европа в света. 

Определя по карта географското положение на България в Европа и на 
Балканския полуостров. 
Познава географската карта на България. 

Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни 
епохи. 
Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света. 
Коментира данни, представени чрез схеми, таблици и други източници 
на информация. 

Посочва връзката между особеностите на природната среда и 
трудовата дейност на хората. 
Разказва за ярки личности и събития в българската история. 
Съставя кратки описания на обекти и събития. 
Коментира данни, представени чрез схеми, таблици и други източници 
на информация. 

Посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата 
дейност на хората. 
Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и 
околната среда. 
Илюстрира с примери принадлежността си към социални групи и 
общности - семейство, училищен клас и училищна общност. 
Разграничава държавни институции и органи на местната власт. 
Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи. 
Разказва за ярки личности и събития в българската история. 
Дава примери за значими културни постижения на българския народ.
Изброява забележителности в столицата на Република България.
Описва най-общо природните области в страната. 
Разграничава материални от писмени източници на знания.

Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, 
настъпили в резултат на някои технически нововъведения. 

Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни 
епохи. 
Разбира ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и 
развитието на българския народ. 
Открива общи белези в празниците на различни етноси в България. 
Дава примери за значими културни постижения на българския народ. 
Разграничава националните символи и символи на Европейския съюз. 

Посочва връзката между особеностите на природната среда и 
трудовата дейност на хората.
Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и 
околната среда. 
Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, 
настъпили в резултат на някои технически нововъведения. 
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Описва основни политически възгледи и модели на управление. 
Обяснява възникването и дейността на различни институции. 
Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и процеси. 
Идентифицира и описва културно- исторически паметници със световно 
значение. 
Обяснява традиции, принадлежащи на различни култури. 
Описва развитието на идеите за правата и свободите на гражданите в 
различните общества. 
Представя различия в начините на живот, в религиозните вярвания и в 
ценностите на отделни общества. 
Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 
изображения, схеми, диаграми. 
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху 
исторически източници. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и процеси. 
Идентифицира и описва културно- исторически паметници със световно 
значение. 
Обяснява традиции, принадлежащи на различни култури. 
Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 
изображения, схеми, диаграми. 
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху 
исторически източници. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Прилага хронологични и/или простран- ствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или обществени промени. 
Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 
изображения, схеми, диаграми. 

Обяснява социални и икономически последици от открития в областта 
на науката, техниката и технологиите.
Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 
изображения, схеми, диаграми. 
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху 
исторически източници. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и процеси. 
Открива причини и последици. 
Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 
изображения, схеми, диаграми. 
Проявява критично отношение при работа с различни исторически 
източници. 
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху 
исторически източници. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални 
промени. 
Описва основни политически възгледи и модели на управление. 
Обяснява възникването и дейността на различни институции. 
Определя мястото на България в значими исторически процеси. 
Обяснява традиции, принадлежащи на различни култури. 
Открива синхронност или асинхронност в културното развитие на 
различните общества и дава примери за взаимни влияния. 
Оценява значението на националните и европейските приноси в 
световното културно наследство. 
Описва развитието на идеите за правата и свободите на гражданите в 
различните общества. 
Представя различия в начините на живот, в религиозните вярвания и в 
ценностите на отделни общества. 
Оценява идеи и действия на личности в историята. 
Проявява критично отношение при работа с различни исторически 
източници. 
Разграничава исторически факти от интерпретациите за тях. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по зададени 
показатели.

Оценява идеи и действия на личности в историята. 
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху 
исторически източници. 
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели. 

Определя мястото на България в значими исторически процеси. 
Идентифицира и описва културно- исторически паметници със световно 
значение. 
Обяснява традиции, принадлежащи на различни култури. 
Открива синхронност или асинхронност в културното развитие на 
различните общества и дава примери за взаимни влияния.
Оценява значението на националните и европейските приноси в 
световното културно наследство. 
Представя различия в начините на живот, в религиозните вярвания и в 
ценностите на отделни общества. 

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални 
промени. 
Определя мястото на България в значими исторически процеси. 
Обяснява социални и икономически последици от открития в областта 
на науката, техниката и технологиите.
Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на 
човека за тяхното разрешаване. 
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Анализира населението на света по основни демографски показатели; 
коментира проблеми на демографското и социалното развитие. 
Класифицира селищата по различни признаци; обяснява същността и 
формите на урбанизацията и коментира последиците от нея. Обяснява 
промените в съвременната политическа карта, причините за тях 
и основните форми на политическа организация на обществото. 
Обяснява влиянието на факторите за развитие на световното 
стопанство и териториалното му разположение; знае основните белези 
и механизми на пазарната икономика и показатели за икономическо 
развитие. Характеризира по алгоритъм структурата и териториалната 
организация на стопанството. 

Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята. 
Прави изводи за влиянието на формата на Земята и движенията є върху 
протичащите явления и процеси в природата и живота на човека. 
Характеризира геосферите и природните комплекси. Оценява 
природноресурсния потенциал на Земята. Дефинира идеята за 
устойчиво развитие и обяснява глобални проблеми. 

Идентифицира и локализира географски и икономически обекти по 
карта. Интерпретира географска и икономическа информация от 
различни източници. Генерира географска и икономическа информация 
и я представя в различни форми. 

Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята. 
Прави изводи за влиянието на формата на Земята и движенията є върху 
протичащите явления и процеси в природата и живота на човека. 
Характеризира геосферите и природните комплекси. Оценява 
природноресурсния потенциал на Земята. Дефинира идеята за 
устойчиво развитие и обяснява глобални проблеми. 

Доказва с примери кълбовидната форма и движенията на Земята. 
Прави изводи за влиянието на формата на Земята и движенията є върху 
протичащите явления и процеси в природата и живота на човека. 
Характеризира геосферите и природните комплекси. Оценява 
природноресурсния потенциал на Земята. Дефинира идеята за устойчиво 
развитие и обяснява глобални проблеми. 

Оценява географското положение и границите на България. 
Характеризира природните компоненти, природните области в България 
и оценява техните ресурси. Оценява демографската ситуация в 
България по основни демографски показатели. 
Характеризира селища в България. Коментира държавното устройство и 
управление в България. Характеризира стопанството в България. 
Характеризира социално- икономическите райони на планиране в 
България по алгоритъм. 

Описва регионалната подялба на света: назовава признака за подялба 
и определя географското положение на съответните региони. 
Демонстрира знания за политическите промени в континентите; 
познава дейността на международни организации и оценява значението 
им. 
Характеризира по алгоритъм специфични особености на регионите в 
света.
Коментира особеностите в природния, демографския и стопанския 
облик на страни, типични представителки на региони в света. 

Характеризира геосферите и природните комплекси. 
Оценява природноресурсния потенциал на Земята. 
Дефинира идеята за устойчиво развитие и обяснява глобални 
проблеми. 
Анализира населението на света по основни демографски показатели; 
коментира проблеми на демографското и социалното развитие. 
Класифицира селищата по различни признаци; обяснява същността и 
формите на урбанизацията и коментира последиците от нея. 
Обяснява промените в съвременната политическа карта, причините за 
тях и основните форми на политическа организация на обществото.
Обяснява влиянието на факторите за развитие на световното 
стопанство и териториалното му разположение; знае основните белези 
и механизми на пазарната икономика и показатели за икономическо 
развитие.
Характеризира по алгоритъм структурата и териториалната организация 
на стопанството. 
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Умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни 
ситуации на общуване (асертивност) 
Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Умее да формулира проблем, теза и аргументи 
Аргументира мненията си и използва критическото мислене за 
рационализиране на личния си опит 
Анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да 
формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира 
философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и 
аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на 
автора, да оценява текста в историко- философски контекст, както и от 
гледна точка на жизнения си опит 
Създава аналитичен текст 
(философско есе) с ясна логико- аргументативна структура, в който 
формулира проблем, изказва теза и я аргументира чрез прецизна 
употреба на философски понятия, като спазва нормата на българския 
книжовен език 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, 
визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва 
разнообразни източници на информация и информационни технологии, 
поддържа гъвкав контакт с аудиторията 

Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да 
формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира 
философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и 
аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на 
автора, да оценява текста в историко- философски контекст, както и от 
гледна точка на жизнения си опит 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 

Познава основни понятия от логиката и теорията на аргументацията: 
рационалност, критическо и творческо мислене, теза, аргумент, 
дискусия, диалог, истинност и логическа валидност на аргументацията 
(понятие, съждение, умозаключение, логически закон) 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 

Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, 
визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва 
разнообразни източници на информация и информационни технологии, 
поддържа гъвкав контакт с аудиторията 

Познава основни психологически понятия и теории: личност, 
идентичност, самооценка, потребности и мотивация, развитие, учене, 
общуване, социални групи, любов и приятелство, зависимости, 
агресия, емоционална интелигентност, психично здраве. 
Умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни 
ситуации на общуване (асертивност) 
Умее да изследва познавателен проблем, като работи в малка група 
Прилага придобитите знания за постигане на личностно развитие и 
интегритет 
Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Умее да формулира проблем, теза и аргументи 
Аргументира мненията си и използва критическото мислене за 
рационализиране на личния си опит 
Анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да 
формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира 
философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и 
аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на 
автора, да оценява текста в историко- философски контекст, както и от 
гледна точка на жизнения си опит 
Създава аналитичен текст 
(философско есе) с ясна логико- аргументативна структура, в който 
формулира проблем, изказва теза и я аргументира чрез прецизна 
употреба на философски понятия, като спазва нормата на българския 
книжовен език 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, 
визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва 
разнообразни източници на информация и информационни технологии, 
поддържа гъвкав контакт с аудиторията 

Познава основни психологически понятия и теории: личност, 
идентичност, самооценка, потребности и мотивация, развитие, учене, 
общуване, социални групи, любов и приятелство, зависимости, агресия, 
емоционална интелигентност, психично здраве. 
Умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни 
ситуации на общуване (асертивност) 
Умее да изследва познавателен проблем, като работи в малка група 
Умее да разрешава конструктивно проблеми и конфликти 
Прилага придобитите знания за постигане на личностно развитие и 
интегритет 
Осъзнава значението на съчувствието, емпатията и толерантността за 
постигане на разбирателство между хората 
Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Проявява готовност за преодоляване на предразсъдъци и постигане на 
компромиси 
Аргументира мненията си и използва критическото мислене за 
рационализиране на личния си опит 
Анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да 
формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира 
философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и 
аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на 
автора, да оценява текста в историко- философски контекст, както и от 
гледна точка на жизнения си опит 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, визуализира 
съдържанието, активно, критично и творчески използва разнообразни 
източници на информация и информационни технологии, поддържа гъвкав 
контакт с аудиторията 

Умее да анализира собствените си силни и слаби страни по отношение 
на процесите на учене и на постигането на лични и групови цели 
Умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни 
ситуации на общуване (асертивност) 
Прилага придобитите знания за постигане на личностно развитие и 
интегритет 
Умее да формулира проблем, теза и аргументи 
Аргументира мненията си и използва критическото мислене за 
рационализиране на личния си опит 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, 
визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва 
разнообразни източници на информация и информационни технологии, 
поддържа гъвкав контакт с аудиторията 

Умее да анализира собствените си силни и слаби страни по отношение 
на процесите на учене и на постигането на лични и групови цели 
Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Анализира философски (или друг специализиран) текст: умее да 
формулира темата и проблема в текста, да разпознава и анализира 
философски понятия, да формулира авторовата теза, да изразява и 
аргументира ясно лична позиция, да реконструира аргументацията на 
автора, да оценява текста в историко- философски контекст, както и от 
гледна точка на жизнения си опит 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
Прави публично представяне 
(презентационни умения): изразява прецизно идеите си пред публика 
на книжовен български език и с подходящи реторични техники, 
структурира информация съобразно целта на представянето, 
визуализира съдържанието, активно, критично и творчески използва 
разнообразни източници на информация и информационни технологии, 
поддържа гъвкав контакт с аудиторията 

Умее да аргументира и да отстоява личната си позиция в различни 
ситуации на общуване (асертивност) 
Умее да разрешава конструктивно проблеми и конфликти 
Осъзнава значението на съчувствието, емпатията и толерантността за 
постигане на разбирателство между хората 
Умее да анализира и оценява критично различни исторически и 
съвременни норми на съвместен живот в общността (етични, правни, 
религиозни, политически) 
Проявява готовност за преодоляване на предразсъдъци и постигане на 
компромиси 
Създава писмен анализ на казус: анализира проблемна ситуация, 
формулира проблем или конфликт, предлага алтернативни решения и 
прави аргументиран избор 
Разработва проект (социален и/или изследователски): анализира 
проблемна ситуация, формулира цел, планира дейности и ресурси, 
управлява процеси 
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Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, 
регионално и национално ниво Различава компетентностите на 
централната и местната власт и оценява ролята и значението на 
местната власт за обществения живот Може да участва във форми 
на граждански контрол върху държавните институции и разработва 
идеи за участие в тях Разбира ролята на неправителствения сектор в 
гражданското общество 

Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 

Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 

Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, 
регионално и национално ниво Различава компетентностите на 
централната и местната власт и оценява ролята и значението на 
местната власт за обществения живот Може да участва във форми 
на граждански контрол върху държавните институции и разработва 
идеи за участие в тях Разбира ролята на неправителствения сектор в 
гражданското общество 
Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 

Познава механизмите на вземане на институционални решения 
и оценява тяхната легитимност Усвоява и практикува модели на 
демократическо участие в ученическото самоуправление 
Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, 
регионално и национално ниво Различава компетентностите на 
централната и местната власт и оценява ролята и значението на 
местната власт за обществения живот Може да участва във форми 
на граждански контрол върху държавните институции и разработва 
идеи за участие в тях Разбира ролята на неправителствения сектор в 
гражданското общество 
Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 
Познава и посочва реални примери за различни типове политически 
устройства (на държави, съюзи, федерации) и типове демокрации 
(пряка, представителна, демокрация на участието) 
Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията 
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството 

Познава механизмите на вземане на институционални решения и оценява 
тяхната легитимност Усвоява и практикува модели на демократическо 
участие в ученическото самоуправление 
Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, 
регионално и национално ниво Различава компетентностите на 
централната и местната власт и оценява ролята и значението на местната 
власт за обществения живот Може да участва във форми на граждански 
контрол върху държавните институции и разработва идеи за участие 
в тях Разбира ролята на неправителствения сектор в гражданското 
общество 
Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 
Познава и посочва реални примери за различни типове политически 
устройства (на държави, съюзи, федерации) и типове демокрации (пряка, 
представителна, демокрация на участието) 
Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията 
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството 

Познава механизмите на вземане на институционални решения 
и оценява тяхната легитимност Усвоява и практикува модели на 
демократическо участие в ученическото самоуправление 
Познава процедурите на взаимодействие с институциите на местно, 
регионално и национално ниво Различава компетентностите на 
централната и местната власт и оценява ролята и значението на 
местната власт за обществения живот Може да участва във форми 
на граждански контрол върху държавните институции и разработва 
идеи за участие в тях Разбира ролята на неправителствения сектор в 
гражданското общество 
Анализира и привежда примери за икономическите условия в България, 
Европейския съюз и света и аргументира тенденции за устойчиво 
развитие 
Определя мястото си и проектира бъдещето си в контекста на 
икономическите отношения между Република България, Европейския 
съюз и света 
Прави информиран избор за личностната си реализация 
Познава и посочва реални примери за различни типове политически 
устройства (на държави, съюзи, федерации) и типове демокрации 
(пряка, представителна, демокрация на участието) 
Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията 
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството 

Проявява способности да общува конструктивно в различни 
среди и ситуации с оглед идентичностите и различията в 
обществото Разграничава различни видове малцинствени политики 
- асимилация, (авто)сегрегация, интеграция, и изразява собствена 
позиция за тях Осъзнава необходимостта за противодействие срещу 
насилието и демонстрира стремеж към разрешаване на конфликтни 
ситуации по градивен начин 
Анализира европейската култура и ценности и дава примери за 
взаимопроникване и културни влияния Осъзнава своята европейска 
идентичност и правата и отговорностите на европейското гражданство

Познава механизмите на вземане на институционални решения 
и оценява тяхната легитимност Усвоява и практикува модели на 
демократическо участие в ученическото самоуправление 
Проявява способности да общува конструктивно в различни 
среди и ситуации с оглед идентичностите и различията в 
обществото Разграничава различни видове малцинствени политики 
- асимилация, (авто)сегрегация, интеграция, и изразява собствена 
позиция за тях Осъзнава необходимостта за противодействие срещу 
насилието и демонстрира стремеж към разрешаване на конфликтни 
ситуации по градивен начин 
Анализира европейската култура и ценности и дава примери за 
взаимопроникване и културни влияния Осъзнава своята европейска 
идентичност и правата и отговорностите на европейското гражданство 
Познава и посочва реални примери за различни типове политически 
устройства (на държави, съюзи, федерации) и типове демокрации 
(пряка, представителна, демокрация на участието) 
Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията 
Проектира решения на глобални проблеми на човечеството 
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Различава училището като институция и общност. 
Изброява свои права и задължения в семейството и в училището.
Описва родния край и селището, в което живее. 
Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към 
род и Родина. 
Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у 
дома, в училище, на улицата, на публични места. 
Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. 

Описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата 
природа (по даден план и ориентири). 

  Извършва проучвания на обекти, процеси и явления и опити с 
растения. 

Описва родния край и селището, в което живее.
Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към 
род и Родина.
Групира растенията според стъблата и вида на листата им. 
Групира животните на домашни и диви. 
Определя значението на природното разнообразие за живота на 
хората. 
Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. 
Извършва проучвания на обекти, процеси и явления и опити с 
растения. 
Проучва местоположение на обект в населено място по част от карта-
схема 

Различава училището като институция и общност. 
Изброява свои права и задължения в семейството и в училището.
Описва родния край и селището, в което живее.
Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към род 
и Родина.
Оценява безопасните места на пътя и поведението на участниците в 
уличното движение. 
Описва ситуации, които застрашават сигурността и живота. 
Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у дома, 
в училище, на улицата, на публични места. 
Разпознава националните символи знаме, химн, герб. 
Разграничава официалните и битовите празници в Република България. 
Дава примери за известни личности и събития, свързани с миналото и 
настоящето на родния край. 

Проучва местоположение на обект в населено място по част от карта-
схема 

Различава училището като институция и общност. 
Изброява свои права и задължения в семейството и в училището. 
Разграничава официалните и битовите празници в Република България. 
Дава примери за известни личности и събития, свързани с миналото и 
настоящето на родния край. 

Описва родния край и селището, в което живее.
Разпознава сезоните в България и свързаните с тях изменения в 
природата и в труда на хората. 
Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у 
дома, в училище, на улицата, на публични места. 
Разграничава неживата от живата природа. 
Групира растенията според стъблата и вида на листата им. 
Групира животните на домашни и диви. 
Определя значението на природното разнообразие за живота на 
хората. 
Назовава основните части на човешкото тяло и сетивните органи на 
човека. 
Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. 
Изброява дейности на човека, свързани с опазване на околната среда. 
Извършва проучвания на обекти, процеси и явления и опити с 
растения. 
Описва резултати от наблюдения на обекти от живата и неживата 
природа (по даден план и ориентири). 

Чо
ве

къ
т 

и 
пр

ир
од

ат
а

Характеризира телата с обем, маса и температура и измерва тези 
физични величини. 
Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и 
движението на градивните им частици. 
Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с 
движенията на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения). 
Описва разлики в свойствата на вещества и смеси. 
Извършва наблюдения на обекти в природата и в учебната 
лаборатория, като анализира наблюдаваното. 

Представя с лъчи (на качествено равнище) разпространението и 
отражението на светлината, получаването на сянка и пренасянето на 
енергия. 
Разграничава натиск и налягане при твърди тела, газове и течности и 
пресмята налягане и плътност. 

Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с 
движенията на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения). 

Характеризира телата с обем, маса и температура и измерва тези 
физични величини. 
Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и 
движението на градивните им частици
Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с 
движенията на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения). 
Илюстрира с примери действието на магнитни сили (постоянни 
магнити), приложението на магнитните материали и магнитното 
действие на електричния ток (електромагнит). 
Разграничава натиск и налягане при твърди тела, газове и течности и 
пресмята налягане и плътност.
Различава по схеми и модели прости и сложни вещества (химични 
съединения). 
Сравнява и групира организми по устройство и функции. 
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата. 
Извлича и представя информация от/чрез текст, прости модели, схеми, 
графики, таблици и чрез информационно-комуникационни технологии. 
Извършва наблюдения на обекти в природата и в учебната 
лаборатория, като анализира наблюдаваното. 

Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и 
движението на градивните им частици
Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с 
движенията на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения). 
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата. 

Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда. 
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата. 

Характеризира телата с обем, маса и температура и измерва тези 
физични величини. 
Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на личното и 
общественото здраве и на околната среда. 

Характеризира телата с обем, маса и температура и измерва тези 
физични величини. 
Разграничава газове, твърди тела и течности според подреждането и 
движението на градивните им частици
Описва с опростени модели и схеми движението на планетите и 
спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с 
движенията на Земята и Луната (фази на Луната, затъмнения). 
Познава и спазва основни правила за безопасна работа с 
електрически уреди. 
Илюстрира с примери действието на магнитни сили (постоянни 
магнити), приложението на магнитните материали и магнитното 
действие на електричния ток (електромагнит). 
Свързва свойствата на веществата със значението им за човека. 
Описва въздействието на някои вещества върху околната среда и 
здравето на човека. 
Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда. 
Назовава увреждания и заболявания на човека и предпоставки за 
възникването им. 
Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата. 
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Дискутира съвременни постижения в областта на биологията. Назовава, описва и означава (върху схема, изображение, модел) 
клетки, тъкани, органи и системи от органи и техните функции; 
увреждания, заболявания, правила за здравословно хранене и 
превенция на здравето. 
Моделира биологични структури и процеси. 

Разчита и изработва схеми, таблици, графики, диаграми. Дискутира съвременни постижения в областта на биологията. Дискутира етични проблеми, свързани с превенция на здравето и 
здравословен начин на живот. 
Илюстрира с примери биологичната и социалната еволюция на човека. 

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти. Аргументира ролята на превенцията на здравето и здравословния начин 
на живот за функционирането на организма.
Прогнозира резултати от въздействието на човека върху околната среда 
и устойчивото развитие. 
Прилага правила за здравословен начин на живот. 
Оценява и подкрепя дейности, насочени към подкрепа на устойчивото 
развитие. 
Описва и анализира нежелани ефекти от замърсяването на водите, 
въздуха и почвата; необходимостта от опазване на биоразнообразието
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Описва движението и взаимодействието на телата с величини като 
скорост, ускорение, сила, механична работа и мощност, кинетична и 
потенциална енергия. 
Илюстрира с примери важни практически приложения на условията за 
равновесие на твърди тела, течности и газове. 
Описва на експериментална основа процесите с идеален газ, прилага 
газовите закони за изотермен, изобарен и изохорен процес. 
Илюстрира с примери как специфични свойства (в зависимост от 
честотата) на звука и електромагнитните вълни се използват от 
организмите, в медицината, комуникациите и други технологии.
Прилага основни закономерности при отражение и пречупване на 
светлината, топлинно излъчване и фотоелектричен ефект. 
Извършва наблюдения и опити, проверява експериментално физични 
закономерности. 

Извършва лабораторен експеримент, обработва получените данни и ги 
представя таблично и графично, включително и чрез ИКТ.
Използва прости физични и математични модели, алгоритми за 
решаване на задачи и проблеми, извлича информация от различни 
източници и със средствата на ИКТ. 

Обобщава резултатите от изследвания и прави изводи за причинно-
следствени връзки във физични явления. 

Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на 
микросвета, астрофизиката и космологията (ядрен синтез и еволюция 
на звездите, Големият взрив). 

Коментира възможностите за пестене на електроенергия и решаване на 
свързаните с нейното производство екологични проблеми. 
Демонстрира умения за безопасна работа с електричен ток, уреди, 
апарати, вещества. 
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а Класифицира прости вещества, химични съединения и смеси по състав 

и свойства. 
Прилага правила за записване на вещества с химични формули и 
за съставяне на наименования на химични съединения Обяснява 
характерни свойства на прости вещества и на неорганични съединения 
със строежа им. 
Прилага правила за записване на вещества с химични формули и за 
съставяне на наименования на химични съединения.
Свързва практическото приложение на вещества с техни физични и 
химични свойства.  
Разграничава основни видове химични връзки, видове молекули и 
кристални решетки. 
Решава задачи, свързани със: основни физични величини (маса, 
обем и количество вещество), молни отношения, масова част, молна 
концентрация. 
Анализира информация за вещества и процеси, представена чрез 
текстове, таблици, графики, схеми, диаграми и медийни продукти.

Представя по различни начини строежа на атомите на елементите от 
първите три периода на Периодичната система (таблица).
Анализира информация за вещества и процеси, представена чрез 
текстове, таблици, графики, схеми, диаграми и медийни продукти.

Свързва практическото приложение на вещества с техни физични и 
химични свойства.
Планира и провежда химичен експеримент, като спазва правила за 
безопасна работа. 
Използва данни от наблюдения и химични експерименти за изводи и 
заключения.

Обсъжда социално-обществени проблеми, свързани с употребата на 
вещества с наркотично действие. 

Свързва практическото приложение на вещества с техни физични и 
химични свойства.
Предвижда влиянието на различни фактори върху система в химично 
равновесие. 

Обяснява важни за практиката свойства на разтвори. 
Оценява въздействието на някои вещества върху жизнените процеси, 
здравето на човека и околната среда. 
Предвижда влиянието на различни фактори върху система в химично 
равновесие. 
Планира и провежда химичен експеримент, като спазва правила за 
безопасна работа. 
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Обяснява понятия, термини, свързани със съвременната музикална 
индустрия; 

Открива музикален фолклор, в т.ч. и български, в примери от World 
Music; 

Групира/систематизира, прави паралел/сравнение схеми на основните 
направления в джаза и популярната музиката. 

Подбира основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка 
и разпространение на информация за музика и аудиоинформация; 
Осмисля значението на информационните технологии като фактор за 
обогатяване на съвременната музика; 
Използва компютърни програми за създаване, обработка, съхранение и 
възпроизвеждане на аудио- информация; 
Коментира спецификата на създаване, функциониране и възприемане 
на музика в информационното общество; 
Подбира подходящ безплатен софтуер. 
Привежда примери за ролята на съвременните технологии за 
функционирането на музиката в синтез с изкуствата; 

Аргументира избора си на информационни и софтуерни средства при 
решаване на образователни задачи самостоятелно и в екип. 
Проявява толерантност към други мнения и интерпретации

Изтъква аргументи “за“ и “против“ в дискусии относно музикалния 
репертоар, слушан в клас, чрез медии, музикални предавания;

Подбира по определени показатели слушана в клас музика; 
Аргументира избора си на информационни и софтуерни средства при 
решаване на образователни задачи самостоятелно и в екип. 
Обяснява понятия, термини, свързани със съвременната музикална 
индустрия; 
Групира/систематизира, прави паралел/сравнение схеми на основните 
направления в джаза и популярната музиката. 

Коментира спецификата на възприемане на музика чрез различни 
музикални медии; 
Познава разнообразието на форми на съществуване на фолклора - в 
миналото и днес; 
Подбира примери на традиционен фолклор като присъствие днес; 
Обяснява за приноса на българското изпълнителско изкуство и 
сравнява постиженията му с други европейски култури; 
Обяснява за приноса на българското изпълнителско изкуство и 
сравнява постиженията му с други европейски култури; 
Осъзнава връзки и взаимовлияния в изкуствата; 
Разпознава жанрове и форми в музиката, резултат от синтез с 
различни изкуства. 

Обяснява ролята на български музиканти в европейската и световната 
музикална култура за решаване на актуални проблеми: човешки права, 
опазване на околната среда, солидарност 
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о Коментира устно и писмено идеи на значими автори за изкуството и 

неговата история. 
Обяснява подходи за анализ и интерпретация на художествени 
произведения

Изследва и коментира разширените граници на съвременното изкуство 
в диалог с другите изкуства, новите технологии и новите проблемни 
области на хуманитарните и природните науки. 

Използва дигитални технологии за проектиране и представяне на 
творчески идеи. 

Анализира връзките на изкуствата с религията, науката, философията, 
популярната култура и медиите.
Описва съвременни модели за визуализиране на социален опит и 
обяснява ролята на изкуството за решаване на актуални проблеми: 
човешки права, опазване на околната среда, солидарност и 
благосъстояние. 

Осъзнава изкуството като система за визуализиране на информация, 
свързана с национална идентичност, културно многообразие, 
толерантност и хуманизъм.

Характеризира отделните професии в областта на изкуството и 
демонстрира разбиране за работата на художника, художника-учител, 
художествения критик, историка на изкуството.

Описва и съпоставя творби на изкуството от различни исторически 
епохи и култури.
Коментира идеи за развитието на стиловете и жанровете в изкуството. 
Анализира връзките на изкуствата с религията, науката, философията, 
популярната култура и медиите.
Познава и оценява ролята на национални, европейски и световни 
музеи и изложбени центрове в съвременния свят.  
Обяснява значението на теми, образи и символи в творби и ги 
визуализира в проекти.
Разбира и осъзнава връзката между замисъл и използвани изразни 
средства в художествени творби

Описва съвременни модели за визуализиране на социален опит и 
обяснява ролята на изкуството за решаване на актуални проблеми: 
човешки права, опазване на околната среда, солидарност и 
благосъстояние. 
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Разбира ролята на ключовите компетентности за професионално 
развитие и кариера и аргументира адекватна самооценка.

Сравнява и оценява технологии по функционални, технически и 
експлоатационни характеристики за осъществяване на собствена идея. 

Подбира целесъобразни информационни и комуникационни технологии 
за откриване и решаване на проблеми. 

Разбира ролята на ключовите компетентности за професионално 
развитие и кариера и аргументира адекватна самооценка.
Развива лична мотивация за избор на професия и нагласа за “учене 
през целия живот“. 
Работи ефективно в екип и предприема действия за реализиране на 
своята идея.
Оценява и избира иновативни стратегии за успешно реализиране на 
предприемаческата си идея.

Разбира значението на заинтересованите страни (местна и централна 
власт, конкуренция, синдикати и потребители) в предприемаческата 
дейност. 
Познава основните правни форми и възможности за организиране на 
фирма

Разграничава и анализира професиите в производството и услугите. 
Разбира принципа на доброволната 
размяна на стопанските субекти и кръгооборота “пари-продукти- 
ресурси“. 
Познава видовете пазари на ресурси (човешки, суровинни, енергийни 
и информационни) и производството и разпределението на продукти 
(стоки и услуги). 
Взема обосновани решения при избора между спестяване, потребление 
и инвестиции. 
Познава основните финансови инструменти и техните характеристики. 
Анализира и оценява характеристиките на бизнес средата за 
осъществяване на предприемаческа дейност.
Познава видовете пазари на ресурси (човешки, суровинни, енергийни 
и информационни) и производството и разпределението на продукти 
(стоки и услуги). 
Аргументира избора на технология като конкурентно предимство на 
фирмата. 
Познава основните правни форми и възможности за организиране на 
фирма. 
Работи ефективно в екип и предприема действия за реализиране на 
своята идея.
Разработва и участва в проекти за реализиране на бизнес и социални 
идеи в учебна среда. 
Работи ефективно в екип и предприема действия за реализиране на 
своята идея.

Познава стълбовете на свободната инициатива - частна собственост, 
ценова система, пазарна конкуренция и предприемачество. 

Оценява стоки и услуги по критерии за иновативност, качество, 
енергийна ефективност и безопасност на околната среда. 
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Съставя и изпълнява самостоятелно и в група гимнастически 
упражнения, комбинации от спортната или художествената гимнастика, 
акробатически упражнения и комбинации. 

Участва в творчески танцови комбинации. Организира състезания и съдийства. Изпълнява народни хора и танци. Подбира и участва с подходящи мерки за опазване на природната 
среда. 
Предлага дейности и мерки за водно rи за планинско спасяване, 
безопасност и реанимация. 
Поддържа хармоничност на телосложението и демонстрира 
разностранна физическа дееспособност. 


