
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  

ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА СКРАЧ 

 

 

Изискване според условието Постигнат резултат Точки 

1.Добавяне на подходящи за 

темата герои 

Добавени герои от библиотеката за всеки 

по една точка до 4 броя ( по една точка за 

всеки герой). Всеки следващ не се оценява, 

защото начинът е аналогичен 

4 

Добавяне на собствени герои ( рисувани 

или gif анимации с нужното анимиране на 

смяна на костюмите) 

4 

Създаване на собствен костюм/герой 2 

Промяна в съществуващ костюм  3 

Промяна на костюм чрез блок -команда 2 

Задаване на начален костюм 2 

2. Добавяне на подходящ декор  От библиотеката на Scratch 2 

 или собствен декор 2 

Редактиране на декор от библиотеката 3 

3. Движение на героите  с 

блокове от групата „Движение“ 

Движение чрез преместване с определен 

брой стъпки  

2 

Добавяне на плъзгане като начин за 

придвижване 

2 

Задаване на правилни начални позиции за 

движение 

3 

4. Поява и скриване на героите Използване на блоковете с цел 

синхронизация и реалистична анимация 

3 

Логически правилно появяване и скриване 

на герои, които участват в диалог на 

сцената 

4 

 Поява на звездата в точния момент 2 

 Поява на звездата на точното място 2 

5. Синхронизиране на движение 

и диалози на отделните герои 

Използване на изчакване с изчисляване на 

подходящо време  

5 

Поставяне на блок за изчакване или друг 

подобен в кода на всеки герой 

3 

6. Диалози  Използване на команда за изразяване 

мисли на героя 

2 

Блок за диалог с изчакване 3 

Граматически и стилистично правилен 

текст 

3 

Логическа връзка между репликите 3 

7 Изчертаване на стълбата Изчертаване чрез циклична конструкция и 

достигане до върха на елхата – определяне 

на брой повторения (3)и последователност 

на командите за чертане (2) и обръщане (3) 

8 

Поставяне на изчакване, за да се види 

резултата 

3 

Частично изчертаване 3 



Изчертаване с линеен алгоритъм – 

последователно описание на блокчетата 

4 

Позициониране 1 

Изтриване на начертаното преди 

стартиране 

2 

Правилно поставяне на молива за начало 

на чертане 

3 

Задаване на цвят 2 

Задаване на дебелина 2 

Промяна на цвят по време на чертане 2 

Прекъсване на чертането на молива 1 

8. Мултимедийни ефекти Добавянето на озвучаване на героите и/или 

музикален фон 

3 

9. Начало на анимацията Използване на подходящ блок от групата 

Събития 

-Ако не е поставен командата в кода на 

всеки герой, а само на някои 1 т 

3 

10. Съхраняване на проекта Правилно именуване на файла 2 

 Общо: 100т. 

 


