
Име на преподавателя: _____________________________

Име на обучаемия:     _________________________________

КРИТЕРИИ Точки - 4 Точки - 3 Точки - 2 Точки - 1

Работещи бутони и 

линкове

Всички работят коректно Повечето /90-99%/работят 

коректно

Повечето /75-89%/ работят 

коректно

По-малко от 75% работят 

коректно

Навигация на бутоните Бутоните са подходящо 

наименовани и всички сходни 

бутони се появяват на едно и 

също място в различните 

слайдове

Бутоните са подходящо 

наименовани и повечето от тях 

се появяват на едно и също 

място в различните слайдове

Бутоните са подходящо 

наименовани, но се появяват на 

произволни места в различните 

слайдове

Бутоните не са подходящо 

наименовани и се появяват на 

произволни места в различните 

слайдове

Фон Фонът е контрастен на текста и 

останалата графика. Изборът на 

фон е подходящ за различните 

слайдове и към темата на 

презентацията

Фонът е контрастен на текста и 

останалата графика. Изборът на 

фон е подходящ за различните 

слайдове

Фонът не влошава текста и други 

графики

Фонът затруднява виждането на 

текста

Графични ресурси Графиките са авторски, 

съотносими към тематиката на 

презентацията

Използва се комбинация от 

авторски графики и шаблонни

Цитирни са всички източници на 

използваните графики в 

презентацията

Някои графики са от източници, 

които позволяват употребата с 

нетърговска цел, без да бъде 

давано писмено разрешение

Оригиналност Презентацията показва 

значителна оригиналност и 

изобретателност

Презентацията показва известна 

оригиналност и изобретателност

Показва опит за оригиналност и 

изобретателност на 1-2 слайда

Има копиране на идеи от други 

хора и липсва оригиналност

Текст. Избор та фон и 

форматиране

Форматите на шрифтовете са 

внимателно планирани

Планирани са така, че да се 

подобри четимостта

Внимателно планирани са, но 

може да са малко трудни за 

четене

Форматирането на шрифта 

затруднява много четенето

Вярно съдържание Цялото съдържание по време на 

презентацията е точно

По-голямата част от 

съдържанието е точна

По принцип съдържанието е 

точно, но една информация е 

очевидно грешна или неточна.

Съдържанието е объркващо

Пункуация и граматика Презентацията няма 

правописни, синтактични или 

граматични грешки

Презентацията има 1-2 

правописни, но няма 

граматични грешки

Презентацията има 1-2 

грааматични, но няма 

правописни грешки

Презентацията има повече от 2 

граматични и/или правописни 

грешки

Представяне на 

презентацията

Ученикът представя 

презентацията без да чете и се 

побира във времето за 

представянето

Ученикът представя 

презентацията, като чете от 

един или два слайда и се 

побира във времето

Ученикът представя 

презентацията, като чете повече 

от два слайда и се побира във 

времето

Ученикът представя 

презентацията, като не се 

побира във времето

Рубрика - Оценка на  презентация


