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КОНСПЕКТ 
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от 

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката 

 
По френски език /ЗП/  за 11клас 
Професия :Хотелиер;  специалност: Организация на хотелиерството  

I.  Форма на обучение: самостоятелна 
 

II. Начин на провеждане на изпита:  
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя 

със заповед на директора. 
2. Изпитът по чужд език се провежда в две части - писмена и устна. 
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа, а на 

устният – до 30 /тридесет/ минути. 
 

III. Изпитни теми: 
1. Imaginez un peu…Le forum délire. Partagez vos idées, vos envies et vos rêves.  
2. Le conditionnel passé. L’expression des sentiments.   
3. Le dossier Vinci : Explications 
4. Mais où va-t-on ? L’avenir et le changement. Le climat. L’économie, le commerce et 
l’entreprise. Parler de son métier.  
5. Le futur antérieur. Situation et durée dans le futur. Expression des conditions et des 
restrictions.  
6. Vent de révolte : 1-Une commune de la baie de Somme. 
7. Expliquez-moi. Expliquer un événement ou un fait quotidien. Parler des études et de 
l’éducation.  
8. Expression de la cause. Expression de la conséquence.  
9. Vent de révolte : 2- Avis de tempête.  
10. A vous de juger. Porter un jugement de valeur et argumenter son point de vue.  
11. Le subjonctif passé. L’enchaînement des idées (pourtant, quand même, au lieu de, or, etc.   
12. Vent de révolte : 3- Le vent tourne.  
13. C’est idéal ! Présenter les avantages et les inconvénients d’un lieu de résidence. Parler des 
habitudes et des traditions. 
14. Les pronoms relatifs : auquel, lequel, duquel. Les constructions avec deux pronoms.  
15. Vent de révolte : 4-Bon vent, les éoliennes.    
 

IV. Критерии за оценяване по френски език. 
Оценката е: 

 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
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 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

№ Критерии за оценяване Показатели Брой 
точки 

Общ 
брой 
точки 

1 

• Първи текст за четене с разбиране - 
QCM  

Всеки верен отговор носи по 1 точка 5 
10 

• Втори текст за четене с разбиране 
-QCM 

Всеки верен отговор носи по 1 точка 5 

2 
Лингвистични компетенции  
•лексикални задачи                         
•граматични задачи - QCM 

Всеки верен отговор носи по 1 точка 10+20 30 

3 

• Създаване на  цялостен и    завършен 
текст в съответствие със зададена тема 
и логическа последователност.  
•Спазване на зададения обем и 
формат. 
•Правила и точна употреба на 
лексиката.  
•Спазване на граматичните норми и 
правила. 
•Правопис                             

5т.-Всички опорни точки са представени 
4т.-Липсва последователност и 
разнообразие 
3т.-Липсва една опорна точка 
1т.-Липсват 2 опорни точки 
0 т. Разработена е само една или нито една 
опорна точка 
От 0 до 2т. 
От 0-5т.      
От 0 до 6т.                                           
0-2гр.грешки- 6т; 18 и повече - 0 т. 
От 0 до 2т./ 2т. до 5 правописни грешки  
0 т. над 9 правописни грешки             

5 
 
 
 
 
 
 
 

2 
5 
6 
2 

20 

4 Общ брой точки     60 
 
            При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  
приравнява към шестобалната система както следва: 

1.  от 55 до 60точки –   Отличен 6,00; 
2.  от 45 до 54. точки – Много добър 5,00; 
3.  от 35 до 44 точки –  Добър 4,00; 
4.  от 30до 34 точки –   Среден 3,00; 
5.  до  29 точки –           Слаб 2,00. 

 

V. Оформяне на оценка по френски език. 
 

 Когато изпитът, се провежда в две части, крайната оценка е 
средноаритметична от оценките, поставени за всяка част. 

 Оценката от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на 
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

 Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато 
някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният 
изпит се полага и в двете части. 

VI. Препоръчителна литература: 
1. Méthode de français ECHO 2 ; J.Girardet et J. Pécheur ; CLE International 2011  

 
         Изготвил:В. Ковачева 

 


