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1. Електричен заряд. 

2. Големина на електричния ток . 

3. Напрежение .Закон на Ом. 

4. Източници на напрежение. 

5. Електрични вериги. 

6. Електрична енергия .Закон на Джаул – Ленц. 

7. Мощност на електричния ток . 

8. Безопасно използване на електричния ток. 

9. Електромагнити. 

10. Отражение и пречупване на светлината. 

11. Плоско огледало. 

12. Сферични огледала. 

13. Лещи. 

14. Построяване на образ в изпъкнала леща. 

15. Спектър на светлината. 

16. Лупа и микроскоп. 

17. Око. 

18. Звук. 

19. Ултразвук и инфразвук. 

20. Звук и слух. 

21. Трептене. 

22. Планети от слънчевата система. 

23. Галактики. 

 

 

 

Използвана литература: 

Физика и астрономия учебник за 7 клас на издателство „Булвест – 2000  



КРИТЕРИИ  

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА 

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ В ЗП И ЗИП 

 

 

Оценяване на теоретичен въпрос 

Оценка Отличен 6 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено 

излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия 

коментар и анализ. Не са допуснати съществени фактологически и правописни грешки. 

 

Оценка Много добър 5 се поставя на писмена работа, в която са изложени в 

логическа последователност фактите, но са допуснати някои фактологически и 

правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен 

задълбочено. 

 

Оценка Добър 4 се поставя на писмена работа , в която е разгледано основното 

съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, 

преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения.Допуснати са 

правописни и фактологически грешки. 

 

Оценка Среден 3 се поставя на писмена работа , вкоято не е обхванато учебното 

съдържание по темата, нарушена е логическата последователност на изложението. 

Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни правописни и 

фактологически грешки. 

 

Оценка Слаб 2 се поставя, когато не се познава съдържанието на 

темата.Допуснато е отклоняване от съдържанието . Допуснати са груби грешки. 

 

Тестовете се оценяват по формула: брой точки / общ брой точки х4 + 2 
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