
Утвърждавам: 

Десислава Александрова 

Директор СУ „Д. Маринов“ гр. Лом 

за провеждане на устен приравнителен изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма на 

обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

КОНСПЕКТ 

1. Countries, nationalities and languages

2. Ordinal/ cardinal numbers

3. Family, house and rooms

4. The time and the date

5. Character features

6. My day, free time and favourite activities

7. Travelling holidays, transport, geographical sites

8. Weather

9. Clothing and fashion

10. Shopping/ free time activities

11. Shopping measures and prices

12. Climate

13. Sports, types of sports

14. Parts of the human body

15. Celebrations and traditions

16. Everyday life – the Internet, social network, electrical devices

17. Food and food service, food measurement and packaging

18. Health and healthy way of living- healthcare and medical services, health conditions

19. Nature and ecology – nature, garden plants and domestic animals

20. Furniture, appliances and equipment education

21. Interests- art, cinema, theatre, mass media, books

22. Job, job related activities

23. Character features and appearance

24. Clothing/ shoes/ materials, shopping

25. Natural phenomena, weather

26. Emotions

27. Travel, holidays, tourism
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28. Books

29. My responsibilities and duties

30. Hobbies and free time activities, daily routine

Литература: “Legacy 8th  grade”– Express Publishing 

Изготвил:……………………………………. 

Maрия Димитрова 

Старши учител по Английски език 
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Утвърждавам:

Десислава Александрова 

Директор на СУ «Д. Маринов» -Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на  устен приравнителен 

изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма 

на обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

Критерии за оценяване на устно изложение: 

1. Съдържание и логическа последователност на изложението – от 0 т. до 4т.

2. Спазване на зададения обем и формат – от 0 до 3 т.

3. Спазване на граматическите норми и правила – от 0 до 9 т.

4. Правилна и точна употреба на лексиката – от 0 до 9 т.

5. Богатство на изразните средства – от 0 до 3 т.

6. Произношение– от 0 от 2 т .

Изготвил: …………………. 

Мария Димитрова 

Старши учител по Английски език 
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