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ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ  

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Конкурсният изпит по английски език е електронен тест, който се състои от четене 

с разбиране и лексико-граматична част. Форматът и съдържанието на конкурсния 

изпит са съобразени както с нивото на обучение в средните училища, така и със 

съвременните тенденции в преподаването на чужд език и спецификата на специалностите, 

за които се кандидатства с изпит по английски език. Изпитът предполага активно владеене 

на около 10 000 думи и изрази и съответната граматика до степен на автоматизирано 

умение. 

Целта на четенето с разбиране е да се провери умението на кандидатите да 

възприемат оригинални текстове с разнороден характер – публицистични, 

научнопопулярни и художествени. Компонентът изисква работа по 1 текст с дължина 

около 20 реда. Въпросите към текста са 5 и са с по 3 възможни отговора.  

Лексико-граматичната част се състои от общо 30 изречения, във всяко едно от които 

е пропусната дума и/или израз. Дадени са по 4 варианта, от които кандидатът трябва да 

избере онзи, който възможно най-пълно удовлетворява изречението по смисъл и 

граматически особености. Само един е верният отговор и за него се получават по 2 точки. 

Упражнението проверява способността на кандидата да приложи граматичните и 

лексическите си познания в контекст.  

Оценката се формира въз основа на общия брой точки, получени при решаване на 

теста. Въпросите са общо 35, като правилният отговор на всеки въпрос носи по 2 точки. 

Максималният брой точки е 70, който гарантира отлична оценка (6.00), а минимумът за 

успешно положен изпит (среден 3.00) е 30 точки. За сгрешен или непопълнен отговор точки 

не се получават, както и не се отнемат. 

Общото времетраене на теста е 40 минути.  
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