ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669;
052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg
(пълно наименование на училището, район)

Kонспект английски език ЗПП
IХ клас
Писмен
1.What is tourism ? Describing job skills and routines
2.World destinations. Describing resources and features.
3.Tour operators .Asking questions .Prepositions of time .
4.Tourist motivations .Talking about reason .Describing trends.
5.Travel agencies .”Open” and “closed “ questions .Suggestions and advice .
6.Transport in tourism .Comparing things .Describing a timetable .
7.Accomodation .Describing location .
8.Marketing and promotion .Verb patterns Superlatives .
9.The airline industry .”Like or “dislike .Asking polite questions .
10.Holidays with difference .Asking and talking about experience Describing service
promotion .
11.Reservations and sales .If .
12.Airport departures .Responding politely to questions and requests .Giving orders
and stopping people doing something .
Устен

1.Careers .Job skills .
2.The biggest spenders and the biggest earners .Describing a destination .
3.Talking to tour operators .Describing a package tour .
4.Changes in tourist motivation .
5.Investigating the client`s needs .
6.What is most important for tourists when they traveling ? Timetable information .
7.Giving information about the hotels .Usual accommodation .Taking a telephone booking .
8.Do you SWOT ? Presenting a campaign .
9.The air travel route map .
10.Have you ever experienced that ? Questions on Antarctica . Tourist types and holiday
types .
11.Have you decided where to go ? Explaining booking conditions .Checking the details .
12.The check-in and information desks .Incident and action log . Controlling passengers .

Литература: издателство „Оксфорд”
учебник Tourism 1

Критерии за оценяване
по Английски език
№
1

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

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

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

5
5

20

5
5
60

