
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИ ЗА III КЛАС 

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 

 
Задача 1: Изплашеният заек 

Част 1: 

 Правилно изпълнение на кода - 20 т. 

 Правилно посочване през кои обекти е преминато и в каква последователност 

- 20 т. 

 Посочване на най-кратък път - 10 т. 

 Общ брой за част 1 - 50 т. 

Част 2: 

 Правилен алгоритъм до синя плочка без стъпване на плочка с мечка – 50 т. 

- Всяко стъпване на плочка с мечка -10 т. 

 Правилен алгоритъм до синя плочка с максимален брой събрани „горски 

плодове“ - 50 т. 

 Общ брой за част 2 - 50 т. 

Общ брой точки за задачата - 100 точки 

 

Задача 2: Стаята на тайните  

Намерен път за достигане до вратата - 10 точки 

Описание на този път - 10 точки 

2.1. – 15 точки 

2.2. - 15 точки 

2.3. – 15 точки 

2.4. – 15 точки 

Скоропоговорка – 20 точки. 

За всяка грешка се отнема по 1 точка. 

Общ брой точки – 100 

 

 



Задача 3: Задави се Петльо  

1. Намерен път за достигане до петела - 10 точки. 

2. Последователност при описанието на този път в таблицата под картата - 20 точки; 

 за допускане на грешка при описанието се отнемат по две точки на всяка грешка, но 

се отнемат не повече от 15 точки. 

3. Определяне позицията на предметите в таблицата - по 10 точки за всяка подточка, общо 

20 точки. 

4. Определяне мястото на герой според посочена позиция - 10 точки за всяка подточка, 

общо 20 точки; 

5. Откриване на поуката от приказката и правилно записване в съответствие с 

граматичните правила по БЕ -  общо 30 точки: 

 за всяка правилно изписана дума - 5 точки, общо - 25 точки ( вкл. и малките думи) 

 ако има допусната правописна грешка, се отнема по 1 точка за съответната грешка; за 

правилно изписана поука - 5 точки 

За пълно и вярно решение на задачите участникът получава 100 точки. 

 

Задача 4: Съкровището на пиратите  

1. Намерен път за достигане до съкровището - 10 точки. 

2. Описание на този път - 20 точки; 

 за допускане на грешка при описанието се отнемат по две точки на всяка грешка, но 

се отнемат не повече от 15 точки. 

3. Намерен най-бърз път и начертан на картата - 10 точки. 

4. Описание на най-бързия път - 20 точки; 

 за допускане на грешка при описанието се отнемат по две точки на всяка грешка, но 

се отнемат не повече от 15 точки. 

5. Намерено време за преминаване – 20 точки; 

 за допусната грешка се отнемат 5 точки, ако не е съобразено, че стъпката на лабиринта 

е две секунди; 

 отнемат се по 4 точки за това, че не е добавено време за трудностите или не е 

извадено време за помощта. 



6. Намиране на скритото послание и правилното му преписване със спазване на правилата 

за писане на изречения – 15 точки; 

 ако е написано само едното изречение, се дават 10 точки; 

 ако има грешка в изписването – няма главна буква или препинателен знак, или има 

правописна грешка, се отнемат две точки за съответната грешка. 

7. За описание на пътя на двете изречения - 15 точки; 

 за описание само на едното изречение – 10 точки; 

 за допускане на грешка – отнемане по една точки на грешка. 

За пълно и вярно решение на задачите се дават 100 точки. 

 

Задача 5: Стъпка по стъпка 

За попълване на правилна посока брой крачки или сричка - по 1 т. за всеки верен отговор. 


