
ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

 

 ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 ЧАСА 

 

  

ОПИСАНИЕ:  Изпитът е писмен и се състои от три компонента, които обхващат 

работа върху разнородни текстове въз основа на конкретни задачи към тях. Текстовете 

могат да бъдат литературни, публицистични, научнопопулярни. Те се предоставят на 

всеки кандидат-студент в писмена форма, в размер до две машинописни страници.  

  

Първи компонент 

Предаване съдържанието на текст – сбит преразказ / Inhaltsangabe/. 

  

Втори  компонент 
Проверка на умението за четене с разбиране - кандидатът предприема решение относно 

верността или неверността на перифразирани твърдения на базата на оригинален текст 

на немски език. 

  

Трети компонент 

Граматико-лексикален тест във форма на свързан текст, в който трябва да се попълнят 

липсващи елементи, като се направи правилен избор от предложените варианти  

/ Lücken-Text/. 
  

Кандидат-студентите трябва да са овладели практически следния граматичен материал: 

  

1. Съществително име. Род. Образуване на множествено число. Склонение. 

Рекция. Образуване на съществителните. 

2. Член. Склонение и употреба на определителния и неопределителния член. 

Изпускане на члена. 

3. Прилагателно име. Предикативна и атрибутивна употреба на прилагателните. 

Степенуване на прилагателните и наречията. Неправилно степенуване. Рекция. 

Образуване на прилагателните. 

4. Местоимение. Лични, показателни, въпросителни, притежателни, 

неопределителни, възвратни, относителни местоимения. 

5. Числително име. Бройни и редни числителни. 

6. Предлог. Предлози с дателен, с винителен, с дателен и винителен, с родителен 

падеж. 

7. Глагол. Спомагателни глаголи. Глаголи с делими представки. Глаголи с 

неделими представки. Модални глаголи. Възвратни глаголи. Безлични глаголи. 

Рекция. 

7.1. Образуване и употреба на времената. 

7.2. Страдателен залог. 

7.3. Наклонение. 

8. Просто изречение. Части на изречението. Видове прости изречения. 

9. Словоред на главното изречение. Прав и обратен словоред. 

10. Словоред на подчиненото изречение. 

11. Видове подчинени изречения. 

  

  

  



МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

  

Упражненията към сбития преразказ / Inhaltsangabe/ трябва да включват 

задачи за разчленяване на текста, за определяне на съществени моменти от сюжета, за 

извличане на важна информация. Кандидат-студентите трябва да овладеят начините на 

езикови трансформации – номинализация, предаване на пряка реч като непряка и др. 

Подготовката за компонента четене с разбиране включва упражнения за 

извличане на информация от текста, лексико-граматични трансформации, лексикална 

синонимия и антонимия. 

            При подготовката за теста е необходимо да се упражняват лексически явления 

като синонимия и многозначност, както и граматични категории и тяхната употреба 

(образуване и употреба на глаголните времена, рекция при глагол, съществително и 

прилагателно име, определителен, неопределителен и нулев член и др.). 

  

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

  

Компонентът сбит преразказ се оценява по отношение на съдържание и езиков 

израз в съотношение 40% : 60%. Оценяването става по точкова система, която в общата 

оценка се приравнява към шестобалната система. 

При оценяване на сбития преразказ общият брой точки се намалява за всеки 

неразбран, непредаден или прекалено подробно предаден съществен момент, както и за 

граматични и лексикално-стилистични грешки. Сбитият преразказ трябва да 

представлява 1/3 от оригиналния текст. 

При оценката на теста и проверката на умението за четене с разбиране  за 

правилен отговор се получават определен брой точки (1, 2 или 3). Общият брой 

събрани точки се приравнява към оценка по шестобалната система. 

Общата оценка е средноаритметична на оценките от трите компонента. При два 

слаби компонента общата оценка е слаба. 
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