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Писмен
1.Second conditional I wish/ If only for present situations
2. Linkers of contrast : however / although / even though /in spite of / despite .
Modal verbs of deduction ( present )
3. Modal verbs of deduction ( past ). Indirect questions .
4. Reported speech . Reported questions . Reporting verbs .
5. Third conditional . I wish / if only for past situations .Should /shouldn`t have (
done ) .
6. Non-defining relative clauses . Defining vs. non-defining relative clauses
.Definite , indefinite and zero article .
7. Be used to . Phrasal verbs .
Устен
1. Talking about telling lies , unlikely situations ,things you wish you could
change and what you would do in different situations .
2. Talking about conspiracy theories and strange creatures .
3. Telling a story about mysterious places .
4. Describing a person who has taught you something important .
5. Talking about a time when you got angry .
6. Talking about your hopes and fears .
7. Talking about a perfect day and happiness .
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Критерии за оценяване
№
1

по Английски език

Критерии за оценяване
-

-

-

Да умее да подбира и съчетава
езиковите средства със
стилов белег , предпочитани
при общуването
Да умее да съчетава езикови
средства, съобразени с
предмета на общуване
Да интерпретира познат и
непознат текст на и от
английски език

Показатели
Писмено изпитване: При текст за
попълване
50процента правилни отговори

Бр.
точки

Общ
бр.точ
ки

16
8

55 до 75 процента

40
76 до 94;

8
8
95 до 100

2

-

-

Да умее да прилага
лексикалната и граматичната
норма
Да изгражда цялостен и
завършен текст, отговарящ на
изискванията на
Общоевропейската езикова
рамка

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

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

А. Атанасова Н. Градинарска

5
5

20

5
5
60

Съставил:.................
Р. Ялнъзова

