
ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Конкурсният изпит по руски език се състои от три части: Част А, Част 

Б и Част В. 

Част А. Творческа задача. 

Време за работа – 70 минути. 

Първата част представлява преразказ на непознат текст с обем 20-25 

стандартни печатни реда. Този текст включва лексикален и граматичен 

материал, изучаван в средното училище. Целта на преразказа е да се проверят 

уменията на кандидата да възприема на слух руски текст, да предава със свои 

думи, свързано и достатъчно пълно съдържанието му, да се изразява 

свободно на руски език. 

Текстът се чете три пъти. Първото четене е за общо ориентиране. Между 

второто и третото четения се прави пауза за осмисляне на съдържанието. 

Кандидат-студентите работят самостоятелно след третия прочит на текста. 

По време на четенето не се разрешава воденето на записки. 

При преразказа кандидатът има право да променя глаголното време, 

лице и число; да заменя пряката реч с косвена и обратно; да изразява 

собствено отношение към описаните събития и действащи лица. 

Оценяване: Тази част формира 20% от крайния резултат. Оценяването 

се извършва по точкова система, като за всяка грешка в преразказа се 

отнемат по 0,25 точки. Вземат се предвид онези грешки, които биха се 

проявили в устната реч, т.е. преди всичко лексикалните и граматичните 

грешки. 

Забележка: Наличието на голям брой правописни грешки може да бъде 

санкционирано с до 2 точки. В зависимост от пълнотата на предаване на 

съдържанието, логиката и стила на изложението комисията има право да 

прибави (или да отнеме) до 2 точки. 

Максимален брой точки за първа част – 24. 

Част Б. Текст със задачи за проверка разбирането на текста. 

Време за работа – 50 минути. 

Целта на тази част е да се провери доколко кандидат-студентите могат 

да разберат текст на руски език. Те се запознават самостоятелно с текста, 

след което изпълняват задачите към него в съответствие с инструкциите във 

всяка от тях. Задачите изцяло отразяват съдържанието на текста. 

Оценяване: Тази част формира 20% от крайния резултат. За всеки верен 

отговор се присъжда по една точка; за грешен отговор – 0 точки. 

Максимален брой точки за втора част – 24. 



Част В. Езикови задачи. 

Време за работа – 60 минути. 

Целта на третата част е да се проверят знанията и уменията в областта на 

руския правопис, на руската лексика и граматика. Кандидат-студентите 

изпълняват предвидените задачи в съответствие с инструкциите към всяка 

задача. 

С първа задача се проверява владеенето на основни правила от руската 

ортография: правопис на думите с представки на З и С; правопис на най-често 

срещаните думи с двойни съгласни; правопис на гласни без ударение и под 

ударение; правопис на думите с твърди и меки, звучни и беззвучни съгласни; 

правопис на думите с непроизносими съгласни; правопис на думи с 

разделителни Ъ и Ь; правопис на окончанията на съществителните и 

прилагателните имена, на местоименията, на глаголите и причастията. 

Втората задача цели да се проверят знанията в областта на руската 

лексика в рамките на изучавания в средното училище материал и включва 

работа върху синоними, антоними и многозначни думи. 

Чрез трета и четвърта задача се проверяват знанията по граматика: 

употреба на глаголните форми и съгласуването им с други форми в 

изречението; спрежение, вид и наклонение на глагола; употреба на причастни 

форми; безпредложно и предложно управление; падежни окончания на 

съществителните и прилагателните имена, на местоименията; степени за 

сравнение на прилагателните имена; употреба на предлози. Задачите се 

конструират с оглед на изучавания в средното училище материал. 

В пета задача се дават изречения (или кратък свързан текст) за превод от 

български език на руски с цел да се провери степента на владеене на най-

съществената част от изучавания граматичен и лексикален материал, а също 

така уменията за превод. 

Оценяване: Тази част формира 60% от крайния резултат. Всеки верен 

отговор носи: от задача 1 – по 0,50 точки; от задачи 2, 3, 4 и 5 – по 1 точка. 

За всеки грешен отговор от всички задачи – 0 точки. 

Максимален брой точки за трета част – 72. 

Формиране на оценката от изпита. Писмените работи от изпита по 

руски език се оценяват въз основа на точкова система. Максималният брой 

точки е 120. 

Оценката се определя по следния начин: 

1) Събират се точките, получени за всеки от компонентите, за да се 

определи общият брой точки. 

2) Общият брой точки се умножава по 0.05, за да се получи оценката. 

3) При получени общо най-малко 60 точки оценката е среден 3.00. При 

общ резултат по-малко от 60 точки оценката е слаб 2.00. 

Примери: 



1) Писмената работа е оценена с общо 112 точки. 

Крайната оценка е 112x0.05=5.60, т.е. отличен 5.60. 

2) Писмената работа е оценена с общо 57 точки. 

Крайната оценка е слаб 2.00. 
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