
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ХОР 
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА 

 
I. Примерни песни за изпълнение 
 

1. А. Диамандиев – „Калино, Калино” 
2. А. Диамандиев – „Рада в градинка” 
3. Хр. Недялков – „Вятърът снежинки гони” 
4. П. Стайнов – „Израсла е трепетлика” 
5. Ал. Райчев – „Зима в гората” 
6. Ал. Танев – „Лека нощ, поле” 
7. Хр. Недялков – „Песен за децата” 
8. Жоскен де Пре – „El Grillo” 
9. В. А. Моцарт – „Piu non si trovano” 
10.   Лайош Бардош – „Pandur andandori” 

 
II. Критерии за оценяване 
 
Оценката се поставя на база степента на владеене на песенния материал и неговото 
изпълнение, в съответствие с конкретно поставените задачи, като се имат предвид следните 
критерии: 

 

№ Критерии 

1. Изразително и интонационно точно изпълнение на зададените песни 

2. Прецизно метроритмическо възпроизвеждане на музикалните фрази 

3. Звукоизвличане, ясна дикция и артикулация 

4. Качество на художественото изпълнение, усет за ансамблово пеене 

5. Основни познания за композиторите и стиловите особености на зададените песни 

6. Музикална памет 

7.  Сценично присъствие и отношение 

 
III. Оценяване на резултатите 
 
 Отличен 6.00 се поставя на изпълнение, при което ученикът владее интонационно, 
ритмически и художествено зададените песни. В изпълнението му са налице ясна дикция, 
придаваща значение и смисъл на текста, отношение към стиловите особености на песните, усет 
за ансамблово пеене. Ученикът има добра музикална памет и сценично присъствие.  
            Много добър 5.00 се поставя на изпълнение, при което ученикът владее интонационно и 
ритмически песните, но има пропуски по отношение на художественото изпълнение. В 
интерпретацията му има пропуски по отношение на ясната дикция и артикулация. 
            Добър 4.00 се поставя на изпълнение, при което ученикът изпява цялостно зададените 
песни, но са налице интонационни и ритмически неточности в музикалните фрази. В 
изпълнението има съществени пропуски по отношение на дикция и артикулация, липсва 
ансамбловият усет. 
            Среден 3.00 се поставя на изпълнение, при което ученикът не е обхванал цялостно 
музикалното съдържание на зададените песни. Има съществени интонационни и 
метроритмически неточности. Налице са големи пропуски по отношение качеството на 
художественото изпълнение и ясната дикция. При изпълнението не личат основни познания за 
стиловите особености, характерни за дадените песни. 
            Слаб 2.00 се поставя на изпълнение, при което не се познава зададеният песенен 
материал. Съществуват груби интонационни, метроритмически и художествени неточности. 
Липса на отношение към изпълнението. 


