ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67;
e-mail: pgt_varna@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ..............................
Гергана Япаджиева
Директор

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 /ЗПП/ за 9 клас
професия хотелиер, специалност администратор в хотелиерството
Форма на обучение: дневна
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. Ankunft der Gäste – angemeldete/ unangemeldete Gäste/ Anmeldungen entgegennehmen/
aufs Zimmer bringen
2. Zimmer und Frühstück – Zimmerkategorien, Zimmerpreise
3. Korrespondenz und Telefondienst - Telefonische Zimmerreservierungen, Empfehlungen
geben, schriftliche Reservierungen beantworten.
4. Hotelservice – Uhrzeit, Öffnungszeiten nennen, Auskunft geben, Orte im Hotel angeben,
Reservierungen für das Hotelrestaurant entgegennehmen, Bestellungen für Getränke
entgegennehmen.
5. Hinweise Auskünfte und Hinweisungen – Mitteilungen entgegennehmen, Nachrichten
übergeben, einen Mietwagen besorgen.
6. Angebote im Hotel – Essen aufs Zimmer bringen, Verkäufe im Hotelkiosk,
Dienst-leistungen, Sport- und Freizeitprogramme anbieten, Kinder betreuen.
7. Angebote am Urlaubsort – Kunden im Hotelboutique beraten, Sehenswürdigkeiten in der
Stadt und Wege empfehlen, Wege beschreiben.
8. Abreise der Gäste – Weckdienst, die Rechnung erklären, Bezahlung entgegennehmen, die
Zufriedenheit der Gäste erfragen, Fundsachen, Gäste verabschieden.
I.
II.

IV.

Критерии за оценяване по немски език ЗПП.
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

Критерии за оценяване

Показатели

Писмен
изпит

- Знания по темата
- Лексикален запас
- Граматично ниво
- Правопис

макс. :30т.
макс. :10т.
макс. :10т.
макс. :10т.

Устен
изпит

- Знания по темата
- Комуникативни умения
- Граматично ниво
- Произношение

макс. :30т.
макс. :10т.
макс. :10т.
макс. :10т.

2.

№

Общ бр.точки

60

60

Оценка / Точки
Среден 3 (30 – 32т.)
Добър 4 (33 – 43т.)
Мн. добър (44 – 54т.)
Отличен (55 - 60т.)
Среден 3
Добър 4
Мн. добър
Отличен

(30 – 32т.)
(33 – 43т.)
(44 – 54т.)
(55 - 60т.)

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
V.

Оформяне на оценка по немски език ЗПП.




VI.

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.

Препоръчителна литература:
1. /Автор: Улрике Коен, “Zimmer frei – Deutsch im Hotel” Lehrbuch/Arbeitsbuch /
Издателство; Langenscheidt, Година на издаване 2000/
Изготвил: Христо Желев
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