
 Критерии за оценяване на творбите в литературен конкурс 

 „Яворови дни 2021г.“ 
 

 Категории 
 

1. Създаване на литературна творба (есе, стихотворение, разказ, приказка, съчинение и др.) 

2. Конкурс за рецитал   

 
 

 Теми: 

1. „Виртуални небивалици“ - тема за разказ, приказка, съчинение по въображение, стихотворение  

/ възрастова категория от 3. - 7. клас /  
2. „Безжични приключения“ – тема за разказ, приказка, съчинение по въображение/ възрастова 

категория от 3. - 7. клас  / 

3. „Живот на дистанция“ – тема за есе/ съчинение разсъждение за учениците от V до VII клас 

4. „Подари ми усмивка“ – тема за стихотворение / възрастова категория от 3. - 7. клас / 

5.  Рецитал  на тема : „ Подари ми усмивка „ / възрастова категория от 1. - 2. клас / 

 

Критерии за оценяване на съчинение разсъждение и есе : 

1. За правилно осмисляне на проблема; 

2. За правилно формулирана теза; 

3. За намиране на подходящи аргументи" за" и " против"; 

4. За правилна преценка на аргументите и достигане до извод; 

5. За правилно съставяне на цялостния текст; 

6. За оригинален подход към темата; 

7. За добро владеене на правописните и граматичните норми. 

 Критерии за оценка на стихотворение, разказ, приказка и др.) 

1. Да отговаря на темата, макар и със заглавие от автора 
2. Оригиналност и творчески подход  

3. Убедителност и въздействие 

4. Езикова и стилистична култура  

5. Логическа или асоциативна организация на текста  

6. Художествено майсторство (тропи и фигури на езика, въздействие и образност)  

 

 

Критерии за оценка на приказка, разказ, съчинение по въображение 

1. За изграждане на оригинална сюжетна линия 

2. За стройна композиция 

3. За изграждане на образите на героите и взаимоотношенията между тях 

4. За изразяване на отношение към описваната случка чрез представяне на чувствата на 

героите 

5. За използване на адекватни художествени средства за въздействие върху читателя 

6. За спазване на правописната, пунктуационната и граматичната норма 

 

Критерии за оценка на изпълнение на рецитал на художествена творба 

 

1. Времетраене на изпълненията:  

- индивидуални изпълнения - до 5 минути; 

- групови изпълнения  - до 10 минути. 



2. Критерии за оценка: 

2.1. Добра дикция  

2.2. Художественост на изпълнението  

2.3. Артистичност 

2.4. Оригиналност 

2.5. Емоционалност  

2.6. Подбор на репертоара / свързан ли е с поставената тема /  

2.7. Музикално оформление  

2.8. Подходящо облекло 

 

Изисквания към творбите: 

 

1. Съдържанието на текста да съответства на зададената тема; 

2. Конкурсна творба (стихотворение, приказка, разказ, съчинение, есе) да бъде непубликувано до 

момента; 

3. Да е до два листа формат А4 за съчинение, есе, разказ, приказка;  

4. Шрифт и размер Times New Roman 12; 

4. На първия ред да бъдат изписани трите имена на участника и класа. 

 

Творбите се изпращат в срок до 18.01.2021г. вкл. 


