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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 немски език /ЗП/  за  10 клас - писмен 
професия Администратор в хотелиерството, специалност Организация на  обслужването 
в хотелиерство 

 
 

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 устния 
до тридесет минути . 

 
III. Изпитни теми: 

1. Kontakte  über  Grenzen –“Junge Afgahnen u Gast in Sachsen”, Reflexive Verben, Genitiv, 
Einen Brief schreiben, Meine Lieblingsaktivitӓten, Hobbys, Freunde im Interne 
2. Freunde- “Freunde und Clique”,  Interview, Verben mit Prӓpositionen da(r)/wo(r)+ 
Prӓpositione; Kausalsӓtze mi denn, weil, da, deshalb, darum, deswegen, Satzverbindungen mit 
und,aber,denn,sondern,oder. 
Meine bester Freund. 
 Wo habt ihr euch kennengelernt? 
 Was macht ihr gemeinsam? 
 Wie findest du Cliquen? 
3.Jugendliche in Deutschland-Verben mit sich(reflexive Verben), Deklination der adjektive und 
der substantivierten Adjektive(Plural) 
4.Aussehen und Klejdung-Adjektive:Deklination(Singular und Vergleich), Passiv( Formen im 
Prӓsans),“Schӧnheit und Mode”Ein Text im Passiv schreiben- T-Shirts selbst bedrucken 
5.Sport-Passiv( Gegenvart und Vergangenheit), Passiv mit Modalverben werden, Finalsӓtze, “Wie 
sind die Fun-Sprtarten enstanden?”, Schreib selbst einen kurzen Beitrag, in dem du über deinen 
lieblingssport berichtest.  
6.Ausbildung-Konessive Sӓtze mit obwohl und trotzdem, temporale Konjunktionen 
7.Familie-Konjunktiv II (Gegenwart), Verben mit Dativ und Akkusativ 
8.Schule in Deutschland-nKonjunktiv II(Formen in der Vergangenheit), Relativsӓtze 
9.Hobbys und Freieitbeschӓftigungen-Nominalisierung, Relativsӓtze(2), Inderekte Fragesӓtze, 
“Soziales Engagiment”, eie E-Mail  schreiben, Antwort auf eine Anzeige- Warum du auf diese 
Anzeige anwortest 
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IV. Критерии за оценяване по немски език 
Оценката е: 

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

№ Критерии за оценяване Показатели Брой 
 точки 

Общ 
брой точки 

1. Leseverstehen  10 10 
2. Grammatik und Wortschatz  15 15 
3. 
 
 

Aufsatz 1. Съответствие със зададената тема и 
логическа последователност  на 
изложението 

0-4 

20 
2.Спазване на зададения обем и форма 0-2 
3.Спазване на граматическите форми и 
правила 

0-6 

4.Правилна и точна употреба на лесиката 0-6 
5.правопис /не се санкционират 
пунтуационните грешки,които не пречат 
на разбирането.... 

0-2 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:   45 

 
При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  

приравнява към шестобалната система както следва: 
1.  от .....42... до .....45  точки – Отличен 6,00; 
2.  от .....35....до ........ 41 точки – Много добър 5,00; 
3.  от ........27  до ......34. точки – Добър 4,00; 
4.  от ......23 . до ...26 точки – Среден 3,00; 
5.  до  ........22 точки – Слаб 2,00. 

 
V. Оформяне на оценка по  немски 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.  /Автор, Заглавие, Издателство, Година на издаване/ 
2. Ausblick – Hueber/ Brückenkurs  Copyright © 2000-2015 Hueber Verlag, Silke Pasewalck, 
Dieter Neidlinger 

 
Изготвил: Нели Ялъмова 


