
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИ ЗА IV КЛАС 

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 

 
Задача 1: Звездопад 

Дейност Критерии Точки 

1. Добавяне на 
подходящи за 
темата герои  

1.1 
Добавени герои от библиотеката - за всеки по една точка до 
4 броя (по една точка за всеки герой). Всеки следващ не се 
оценява, защото начинът е аналогичен 

4 

1.2 
Добавяне на собствени герои (рисувани или gif анимации с 
нужното анимиране на смяна на костюмите) 

4 

1.3 Създаване на собствен костюм/герой 2 

1.4 Промяна в съществуващ костюм 3 

1.5 Промяна на костюм чрез блок-команда 2 

1.6 Задаване на начален костюм 2 

2. Добавяне на 
подходящ декор 

2. 1 От библиотеката на Scratch  2 

2.2  
 или собствен декор (включва и редактиране на декор от 
библ.) 

3 

3.  Движение на 
героите с 
блокове от 
групата 
„Движение“ 

3.1 Движение чрез преместване с определен брой стъпки 2 

3.2 Добавяне на плъзгане като начин за придвижване 2 

3.3 
Задаване на правилни начални позиции за движение 3 

4. Поява и 
скриване на 
героите 

4.1 
Използване на блоковете с цел синхронизация и 
реалистична анимация 

3 

4.2 
Логически правилно появяване и скриване на герои, които 
участват в диалог на сцената 

4 

4.3 Поява на звездите  2 

4.4 Падане на звездите 2 

5. Синхронизи-
ране на 
движение и 
диалози на 
отделните герои 

5.1 
Използване на изчакване с изчисляване на подходящо 
време 

5 

5.2 
Поставяне на блок за изчакване или друг подобен в кода на 
всеки герой 

3 

6. Диалози 
6.1 Използване на команда за изразяване мисли/реч на героя 2 

6.2 Блок за диалог с изчакване 3 



6.3 Граматически и стилистично правилен текст 3 

6.4 Логическа връзка между репликите 3 

7. Изчертаване на 
детелинката 

7.1 
Изчертаване чрез циклична конструкция и определяне на 
брой повторения (3)и последователност на командите за 
чертане (2) и обръщане (3) 

8 

7.2 Поставяне на изчакване, за да се види резултатът 3 

7.3 Частично изчертаване 3 

7.4 
Изчертаване с линеен алгоритъм – последователно 
описание на блокчетата 

4 

7.5 Позициониране 1 

7.6 Изтриване на начертаното преди стартиране 2 

7.7 Правилно поставяне на молива за начало на чертане 3 

7.8 Задаване на цвят 2 

7.9 Задаване на дебелина 2 

7.10 Промяна на цвят по време на чертане 2 

7.11  Прекъсване на чертането на молива 1 

8. Мултимедийни 
ефекти 

8.1 
Добавянето на озвучаване на героите и/или музикален фон 3 

9. Елемент на 
творчество 

9.1 
Добавен детайл (фигура, различна от детелинка; различно 
послание на финала и др.)  към анимацията 

2 

10. Начало на 
анимацията 

10.1 
Използване на подходящ блок от групата Събития - ако не е 
поставена командата в кода на всеки герой, а само на 
някои - 1 т. 

3 

11. Съхраняване на 
проекта 

11.  
Правилно именуване на файла 2 

Общо: 100 

  



Задача 2: Планетата на гоблините 

Изискване според 
условието 

Постигнат резултат Точки 

1. Герои Добавени герои от библиотеката - за всеки по една точка 
до 4 броя  

 По една точка за всеки герой  
 Всеки следващ герой не носи точка, т.к. начинът за 
добавянето му е аналогичен. 

4 

Добавяне на собствени герои  
 Рисувани или gif анимации с нужното анимиране за 

смяна на костюмите;  
 По 2 точки за всеки герой до трима герои 
 Всеки следващ герой не носи точки, т.к. начинът за 

добавянето му е аналогичен. 

6 

Създаване на собствен костюм/герой 3 
Промяна в съществуващ костюм 3 
Промяна на костюм чрез блок-команда 2 
Задаване на начален костюм 2 

2. Декор Добавяне на подходящ декор от библиотеката на Scratch 3 
Добавяне на подходящ собствен декор 4 
Редактиране на декор от библиотеката 4 
Синхронизация между движението на героите и смяната 
на декора 

5 

Смяна на декорите в зависимост от сцената 5 
3. Движение на героите 
с блокове от групата 
„Движение“ 

Движение чрез преместване с определен  брой стъпки 3 

Добавяне на плъзгане като начин за        придвижване 5 
Задаване на правилни начални позиции за  движение 3 

4. Поява и скриване на 
героите 

Използване на блоковете с цел синхронизация и 
реалистична анимация 

3 

Логически правилно появяване и скриване  на герои, които 
участват в диалог на сцената 

4 

Поява на вълшебен предмет в ръцете на герой 2 5 
Преместване на вълшебния предмет до герой 1 5 

5. Синхронизиране на 
движение         и диалог 
между героите 

Използване на изчакване с изчисляване на подходящо 
време 

10 

Поставяне на блок за изчакване или друг  подобен в кода 
на всеки герой 

4 

6. Диалог Използване на блок за изразяване    мисли на героя 2 

Използване на блок за диалог с изчакване 3 

Граматически и стилистично правилен     текст 5 

Логическа връзка между репликите 5 

  



Задача 3: Знаме 

1. При правилно попълнен код за изчертаване на големия правоъгълник - 30 т. 

Ширина - 150 стъпки - 5 т.     Дължина - 300 стъпки - 5 т. 

2. При правилно допълнен код за изчертаване на двете хоризонтални линии - 20 т. 

Ширина на малките правоъгълници - 50 стъпки - 5 т. 

Дължина на малките правоъгълници - 300 стъпки - 5 т. 

3. При правилно програмирана смяна на декор и връщане на котката в първоначалните 

координати - 30т. 

 

Задача 4: Малката русалка 

Изискване според 
условието 

Постигнат резултат Точки 

1.Добавяне на 
подходящи за 
темата герои  

Добавени герои от библиотеката - за всеки по една точка до 
4 броя (по една точка за всеки герой). Всеки следващ не се 
оценява, защото начинът е аналогичен 

4 

Създаване на собствен герой  4 

Промяна в съществуващ костюм   4 

Промяна на костюм чрез блок-команда  2 

Задаване на начален костюм  2 

2. Добавяне на 
подходящ декор   

От библиотеката на Scratch  2 

 или собствен декор /за един декор – 4 т./ 8 

Редактиране на декор от библиотеката  3 

3. Движение на 
героите  с блокове 
от групата 
„Движение“  

Движение чрез преместване с определен брой стъпки   2 

Движение чрез преместване в правилната посока 3 

Добавяне на плъзгане като начин за придвижване  3 

Задаване на правилни начални позиции за движение  5 

4. Поява и скриване 
на героите  
  

Появяване и скриване на героите в точния момент /за 
появяване и скриване на всеки герой по 1 т./ 

10 

Поява на героите на точното място   5 

Синхронизиране промяната на костюмите  3 

5. Синхронизиране 
на движение и 
диалози на 
отделните герои  

Поставяне на блок за изчакване или друг подобен в кода на 
всеки герой 

4 

Създаване на диалози с подходящо времетраене между 
репликите 

5 

6. Диалози  Използване на блокове „Кажи“ или „Мисли“  3 

Граматически и стилистично правилен текст  6 

Логическа връзка между репликите 5 

Синхронизиране на диалозите с декорите и героите 5 



8. Мултимедийни 
ефекти  

Добавяне на подходящ звук 4 

Използване на собствен звук 3 

9. Начало на 
анимацията  

Използване на подходящ блок от групата Събития  
- ако не е поставен командата в кода на всеки герой, а 

само на някои - 1 т. 

3 

10. Съхраняване на 
проекта  

Правилно именуване на файла  2 

 Общо:  100 

 

 

Задача 5: Разходка 

Изискване според 
условието 

Постигнат резултат Точки 

1.Добавяне на 
подходящи за 
темата герои 

Добавени герои от библиотеката за всеки по една точка до 4 
броя ( по една точка за всеки герой). Всеки следващ не се 
оценява, защото начинът е аналогичен 

4 

Добавяне на собствени герои ( рисувани или gif анимации с 
нужното анимиране на смяна на костюмите) 

4 

Създаване на собствен костюм/герой 2 

Промяна в съществуващ костюм  3 

Промяна на костюм чрез блок -команда 2 

Задаване на начален костюм 2 

2. Добавяне на 
подходящ декор  

От библиотеката на Scratch 2 

 или собствен декор 2 

Редактиране на декор от библиотеката 3 

3. Движение на 
героите  с блокове 
от групата 
„Движение“ 

Движение чрез преместване с определен брой стъпки  2 

Добавяне на плъзгане като начин за придвижване 2 

Задаване на правилни начални позиции за движение 3 

Задаване на движение по случайна траектория 3 

4. Поява и 
скриване на 
героите 

Използване на блоковете с цел синхронизация и 
реалистична анимация 

3 

Логически правилно появяване и скриване на герои, които 
участват в диалог на сцената 

4 

Промяна в размерите при поява и отдалечаване 2 

Поява на герой на точно място 2 

5. Синхронизиране 
на движение и 
диалози на 
отделните герои 

Използване на изчакване с изчисляване на подходящо 
време  

5 

Поставяне на блок за изчакване или друг подобен в кода на 
всеки герой 

3 

6. Диалози  Използване на команда за изразяване мисли на героя 2 

Блок за диалог с изчакване 3 

Граматически и стилистично правилен текст 3 



Логическа връзка между репликите 3 

7 Анимация на 
движение със 
сляна на 
костюмите 

Използване на циклична конструкция с правилно вложени 
блокове – правилно определени повторения 

8 

Поставяне на изчакване, за да се види резултата 3 

Частична реализация с цикъл 3 

Реализация с линеен алгоритъм 4 

Позициониране 3 

Правилна посока 3 

Прекъсване на цикъл, ако е зададен като безкраен 3 

8. Мултимедийни 
ефекти 

Добавянето на озвучаване на героите и/или музикален фон 3 

9. Начало на 
анимацията 

Използване на подходящ блок от групата Събития 
-Ако не е поставен командата в кода на всеки герой, а само 
на някои 1 т 

3 

10. Съхраняване на 
проекта 

Правилно именуване на файла 2 

 Общо: 100т. 
 

 

Задача 6: Кулите на изгубените жълтици 

1. Създаване на безопасен профил и защитена парола – 10 т.  

 При неизпълнено едно условие се отнемат 5 т. 

2. Създадени герои и обекти в Kodu GameLab – 10 т. 

а. Коду – 2 т. 

б. Кули – 4т. 

в. Монети – 2 т. 

г. Есенно дърво – 2 т. 

3. Спазени изисквания за размер на обекти и герои – 10 т. 

а. Коду – 2 т. 

б. Кули – 2 т. 

в. Монети – 4 т. 

г. Есенно дърво – 2 т. 

4. Спазени изисквания за цвят на обекти и герои – 10 т. 

а. Коду – 2 т. 

б. Кули – 2 т. 

в. Монети – 4 т. 

г. Есенно дърво – 2 т. 

5. Спазени изисквания за разположение на обекти и герои – 10 т. 



а. Кули – 3 т. 

б. Монети – 4 т. 

в. Есенно дърво – 3 т. 

6. Правилно програмирано движение на героя – 20 т. 

a. Движение, но с други командни клавиши – 10 т. 

7. Правилно програмирано събиране на монетите – 20 т.  

8. Добре оформен краен проект – 10 т.  

Максимален брой точки – 100 т. 


