
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 
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Гергана Япаджиева 
Директор 

 
 
 

КОНСПЕКТ 
 

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка / поправителен, 
приравнителен, промяна на оценка/ 

 
по руски език- I чужд език- X клас    

 
 
 

I. Форма на обучение:  дневна форма  / 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 писмения изпит е 3 /три/ астрономически 

часа, а на устния – до 30 /тридесет/ минути. 
III. Изпитни теми: 

      1.Я и другие 
      2. Мир вокруг нас 
      3.Ежедневие 
      4.Здоровье и здоровый образ жизни 
      5. Природа и экология           

 
Граматически знания: 

1. Личные местоимения 
2. Притяжательные местоимения 
3. Вопросительные местоимения 
4. Указательные местоимения 
5. Определительные местоимения 
6. Отрицательные местоимения 
7. Значение приставок с глаголами движения 



8. Падежи- Именительный, Родительный, Дательный, 
Винительный, Творительный, Предложный 

9. Состав слова 
10.  Склонение прилагательных 
11.  Спряжение глаголов 
12.  Краткие формы прилагательных 
13.  Сравнительная степень прилагательных 
14.  Превосходная степень прилагательных 

 
 
IV. Критерии за оценяване по руски 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. Четене  Четене с разбиране 15  

2. Говорене  Разказване, задаване и 
отговаряне на въпроси, 
водене на дискусия  

15  

3. Слушане    

4. Писане Съставяне на диалог 
Създаване на съчинение 
Описание 
 

15  

5. 
... 

Правилна употреба на 
лексика и граматични 
категории 

Граматични и лексикални 
упражнения 

15  

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:   60  



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 ....26..... до ....34.... точки – Среден 3,00; 
5.  до  ......25................ точки – Слаб 2,00. 

 
V. Оформяне на оценката  по руски език: 

 
• Когато изпитът се провежда в две части, крайната оценка е 

средноаритметична от оценките, поставени за всяка част. 
• Оценката от изпита 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: 

  ,,Успех“ учебник по русскому языку, издателство ,,Велес“, 
   автор: Татяна Викторовна Ненкова 

 
 

                                                                             Изготвил: МО по ЧЕ 
 


