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Съдържание

• Оценъчни скали
• Дневник с оценки
• Комплексна оценка
• Категории от оценявани задания
• Задаване на тегла на категориите
• Добри практики за организиране на финален изпит
• Типични сценарии за формиране на крайна оценка 



ОЦЕНЪЧНИ СКАЛИ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Скали за оценяване
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Добавяне на потребителска скала
• Качествени или количествени показатели
• От най-ниска към най-висока степен
• Разделят се със запетая

 - важи за целия Moodle
 - важи само за курса

Възможност за 
редактиране и изтриване



Използване на скалата при оценяване
Настройки на оценка на задание Оценяване на задание

Избира се от 
падащото меню

1
2



ДНЕВНИК С ОЦЕНКИ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Преглед на дневника с оценки

1

2
Средна оценка в 
проценти



Препоръки
• Използвайте потребителски скали, ако 

крайната оценка се формира на базата на 
едно задание

• При комплексно оценяване използвайте 
стандартна процентова скала и таблица 
за преминаване към шестобална система 

% Оценка
0 - 54 Слаб 2
55 - 64 Среден 3
65 - 74 Добър 4
75 - 84 Мн. добър 5
85 - 100 Отличен 6

Примерна таблица 
за преминаване от процентова скала 
към шестобална система 



КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Работен казус

• Формиране на крайна оценка:
• Домашни работи (2 броя): 20%
• Контролна работа (1 брой): 30%
• Финален изпит: 50 %

Финалният изпит се състои от тест и защита на курсов проект.
Оценките се вземат в следното отношение:

• Курсов проект: 60%
• Тест: 40%



Създаване на категории от задания, 
формиращи оценката
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Настройки на категория от еднотипни 
задания

2

1

Начин на формиране на обобщена за 
категория оценка на базата на 
оценките от съставящите задания

Ако ползвате потребителска скала за 
заданията, изберете дали ще я 
използвате и за обобщената оценка 
или ще приравните км точки



Препоръки

Ако предпочитате да работите с дефинирани от Вас потребителски 
скали, използвайте една и съща скала при всички участващи в 
комплексната оценка задания и категории!

В противен случай може да получите неочаквани резултати



Асоцииране на оценката с категорията по 
време на създаване

Внимание!
При настройка на 
оценката по време на 
създаване не може да 
се зададе тегло на 
заданието в 
обобщената оценка на 
категорията 



Групиране на създадени задания в 
категории
Чрез инструмент Преместване

1
Инструмент 
Преместване

2
Поле за  
Вмъкване

Чрез маркиране и преместване
1

2



Задаване на тегла на задания в рамките на 
категория

1
Задаване на тегла
на заданията

3
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Задайте претеглена оценка, за 
да може да въвеждате тегла 
на заданията



Задаване на тегла на подкатегориите в 
рамките на родителската категория

1

Задаване на тегла
на подкатегориите3

2

Задайте претеглена оценка, за 
да може да въвеждате тегла 
на заданията



Преглед на оценките

Сгъване и разгъване на подкатегория Крайна претеглена оценка



СЦЕНАРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 
КРАЙНА ОЦЕНКА

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Инструмент в Moodle
• Задание

Препоръки за настройки
• Проверка за плагиатство
• Едновременно изпълнение
• Ограничено време за 

изпълнение

Творческо задание

Различни, но сравними задания
Творчески / автентичен характер



Инструмент в Moodle
• BigBlueButton

Препоръки за настройки
• Възможност за присъединяване 

само 10-ина минути преди началото 
на изпита

• В малки групи
• С подкрепа на асистент – маркиране 

на основни оценявани аспекти в 
протокол

• Запис на сесията

Събеседване / устен изпит



Инструмент в Moodle
• Тест
• Банка с въпроси

Препоръки за настройки
• Ограничение за време
• Богата банка от задачи
• Фиксирано начало за всички
• Разбъркване на въпроси
• Случаен избор на задачи от категория
• Разнотипни задачи
• Сигурност на браузъра
• Без право на връщане назад
• Отложена обратна връзка

Тест



Форми
• Комплексен финален изпит

• Тест + задание (задачи, есе,…)
• Тест + курсов проект

• Комплексна оценка от текущи 
и изпитни задания

Препоръки
• Ако ситуацията изисква 

промяна на първоначално 
планирания формат на изпита, 
предварително се договорете 
със студентите и 
ръководството на факултета

Комплексен изпит



Какво още?

Proctorio
• Модул за дистанционно 

квесторство
• Платен – на човек на изпит $5
• Предстои тестване

https://youtu.be/b7Kr4yDG8a0

https://youtu.be/b7Kr4yDG8a0


СПОРНА РАБОТА!

Нашият екип е до вас!
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