Критерии за оценяване на учениците по английски език

Оценяването (устно и писмено) по английски език се извършва с
помощта на разнообразни дейности в час: четене, дискусии, презентации,
диалози, създаване на писмен текст (писмо, есе), тестове.
Отличен 6: Знанията и уменията са задълбочени. Владее свободно
учебния материал съгласно учебната програма за конкретния клас.
Последователно и изчерпателно отговаря на поставените въпроси.
Изпълнява практическа задача правилно и в рамките на зададеното време.
Владее компесаторни методи при речева изява.
Много добър 5: Знанията и уменията са овладени с незначителни
пропуски. Ученикът се ориентира много добре в лексико-граматичния
материал, предвиден за определено ниво. Изпълнява поставените задачи,
но недостатъчно изчерпателно. Изпълнява практическите задачи с
незначителни пропуски.
Добър 4: Знанията и уменията са частични. Ученикът е овладял само
основния материал, предвиден за нивото. Има нужда от водещи въпроси
при изпълнение на езикова задача. Практическите задачи се изпълняват
недостатъчно точно и пълно. Допуска грешки, които не водят до проблеми
в комуникацията.
Среден 3: Знанията и уменията са недостатъчни. Не владее достатъчно
пълно лексико-граматичния материал. При изпълнение на практическа
задача допуска грешки, които влошават качеството на речта ( граматически
неправилна и неясна). Не се справя без чужда помощ.
Слаб 2: Знанията и уменията не са формирани. Не е овладян минимумът
знания за определеното ниво. Трудно се ориентира в условието на
поставените задачи. Допуска груби грешки (фонетични, граматични,
лексикални, синтактични и стилистични). Общата езикова култура е ниска.
Критерии за оценяване на писмен текст
1. Съдържание и логическа последователност на изложението.
2. Спазване на зададения обем и формат.

3.
4.
5.
6.

Спазване на граматическите правила.
Правилна и точна употреба на лексиката.
Богатство на изразните средства.
Правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не
пречат на разбирането).

Оценяване на тест
Броят на точките за верните отговори се умножава по 6 и се дели на
общия брой точки.
Тестовете, които се използват от 3 до 7 клас влючително, са с общ брой
точки 50.
точки
0-20
21-29
30-37
38-45
46-50

оценка
слаб 2
среден 3
добър 4
мн.добър 5
отличен 6

