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Утвърждавам: ...............................
Гергана Япаджиева
Директор

КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит за определяне срочна оценка (поправителен, приравнителен,
промяна на оценка)
по Английски език /ЗП/ за 8 клас
професия, специалност
За всички специалности
I.
Форма на обучение: дневна/самостоятелна
1.
3.

II.
Начин на провеждане на изпита:
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.
Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа, а на устният
– до 30 /тридесет/ минути.

Писмен
1Countries and nationalities
2 Family memmbers
3.House furniture.
4.Places in town..
5.Parks
6.Gadgets
7.Describing people.
8.Months and seasons.
9.Describing a scene.
10.Musical instruments.
11.Meals.
12.Fictional heroes.
13.The weather.
14.Extinct animals.
Grammar ;
1.Articles,definite and indefinite.
2.To be,question wards.
3.Imperatives.
4.Present simple.
5.Has got,have got.
6.Modal verbs.
7.Present continuous.
8.Past simple.
9.Verb and noun phrases.

Критерии за оценяване по английски 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
1. -Да умее да подбира и
Писмено изпитване: При текст за
16
съчетава езиковите средства попълване
със стилов белег,
1 точка за всеки верен отговор
предпочитани при общуването
50 процента правилни отговори
8
- Да умее да съчетава езикови
55 до 75 процента
средства, съобразени с
76 до 94;
8
предмета на общуване
95 до 100
- Да интерпретира познат и
непознат текст на и от
английски език
8
- Да умее да прилага
лексикалната и граматичната
норма
- Да изгражда цялостен и
завършен текст, отговарящ на
изискванията на
Общоевропейската езикова
рамка
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

2.

1. Общи комуникативни умения
2. Коректност на езика –
3. Богатство на езика Произношение – максимално
4. Знания по темата

Общ
брой точки

5
5
5

60

Оформяне на оценка по английски 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.

III.
Препоръчителна литература:
1. /Автор, Заглавие, Издателство, Година на издаване/
2. THINK FOR BULGARIA A1,2017

20

5

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 55 до 60 точки – Отличен 6,00;
2. от 45 до 54 точки – Много добър 5,00;
3. от 35 до 44 точки – Добър 4,00;
4. от 30 до 34 точки – Среден 3,00;
5. до 29 точки – Слаб 2,00.
I.

40

Изготвил: МОЧЕ

