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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

ДИРЕКТОР 

ВАНЯ КЛИМОВА 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА 

ДЕЕСПОСОБНОСТ 

Оценяването на нивото на физическата дееспособност на учениците се извършва при преминаването 

на следните стъпки: 

1. Оценка на резултатите от отделните тестове. 

2. Изчисляване на окончателната оценка за физическа дееспособност. 

Забележка: Степента на напредъка в резултатите на ученика в рамките на една учебна година се 

измерва въз основа на разликата от постигнатите резултати от тестовете в началото и края на 

учебната година, като за този период не се отчита промяната във възрастта му. 

Оценката на резултатите от отделните тестове може да бъде направена по два начина 

по 20 точкова скала; 

чрез определяне на интервали по шестобалната оценъчна система. 

 ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО 20 ТОЧКОВА СКАЛА 

За оценка на резултатите от отделните тестове по 20 точкова скала се преминава през следните 

стъпки: 

1. Определя се броят на получените точки за постигнат резултат в конкретен тест в зависимост 

възрастта и пола на учениците (приложение № 1). Например: ученик от мъжки пол на възраст 

12 г. е постигнал резултат в бягането на 30 м - 6.14 сек. Намираме съответната таблица за възраст 

и пол и установяваме, че точките, които ученикът получава са 8. По същият начин намираме 

броят на точките и за останалите тестове. 

 
Таблица 1 

Точки Оценка за ученици I - III клас Оценка за ученици IV - XII клас 

0-3 Незадоволителна Слаб 2 

4-7 Средна Среден 3 

8 - 1 4  Добра Добър 4 

1 5 - 1 7  
<4 Мн. добра Мн. добър 5 

1 8 - 2 0  Отлична Отличен 6 
 

mailto:devene.1972@abv.bg
mailto:devene.1972@abv.bg
mailto:devene.1972@abv.bg
mailto:devene.1972@abv.bg
mailto:devene.1972@abv.bg


2. Броят на получените точки за всеки тест се приравнява към шестобалната оценъчна система. 

Интервалите за приравняване на точките към шестобалната система са представени на таблица 1. 

Например: ученикът, получил 8 точки за бягане на 30 м има оценка Добър 4. 

3. Изчислява се окончателната оценка на физическа дееспособност като средноаритметична оценка 

от оценките по отделните тестове. 

Забележка: Окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците се изчислява само 

при наличие на оценки от резултатите от всичките 5 теста. 

Оценяването на резултатите от отделните тестове по 20 точковата скала предполага добра 

съпоставимост между отделните тестове, както и това, колко (в брой точки) не достига за получаване на 

по-висока оценка. Например: ако ученикът е постигнал резултат в определен тест, за който получава 13 

точки (оценка Добър 4), той знае, че му трябва още много малко до получаване на по- високата оценка - 

Мн. добър 5. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТРВАЛИ ПО ШЕСТОБАЛНАТА 

ОЦЕНЪЧНА СИСТЕМА 

За оценка на резултатите от отделните тестове чрез определяне на интервали по шестобалната 

система се преминава през следните стъпки: 

1. Определя се оценката по шестобалната система в зависимост възрастта и пола на учениците 

(приложение № 2). Например: ученик от мъжки пол на възраст 12 г. е постигнал резултат в 

бягането на 30 м - 6.14 сек. Намираме съответната таблица за възраст и пол и установяваме, че 

оценката, която ще получи ученикът е Добър 4. По същият начин намираме оценките и за 

останалите тестове. 

2. Изчислява се окончателната оценка на физическа дееспособност като средноаритметична оценка 

от оценките по отделните тестове. 

Забележка: окончателната оценка на физическата дееспособност на учениците се изчислява само 

при наличие на резултати от всичките 5 теста. Не следва да се изчислява окончателна оценка, ако 

липсва резултат от някой от тестовете. 
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