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1. Предложный падеж объекта речи. 

2. Сложносочинëнные предложения. 

3. Определительное местоимение каждый. 

4. Творительный падеж с глаголами  быть, стать, работать и интересоваться, 

заниматься, увлекаться, гордиться. 

5. Винительный падеж объекта действия. 

6. Указательные местоимения. 

7. Выражение направления движения. 

8. Глаголы движения идти – ходить и ехать – ездить. 

9. Передвижение на транспорте. 

10. Глаголы движения пойти, прийти, поехать, приехать. 

11. Родительный падеж исходного пункта. 

 

Литература: 1. „Привет“ – Русский язык для 10. класса – ниво А 1.2 

Авторы:Антония Радкова и Анна Деянова-Атанасова 
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КРИТЕРИИ 
 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен 
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за Х клас, профил „Чужди езици“ дневна форма на обучение   

 

 Писменият изпит по руски език включва решаване на тест и създаване на кратък 

текст до 80 думи. 

1. Тестът се състои от 20 въпроса върху четирите компонента – Слушане, Четене, 

Лексика и Граматика, които носят 1 точка при верен отговор. Максималният брой 

точки от теста е 20. 

2. Критерии за оценка на писмения текст: 

Максимален брой точки 30. 

1. Съответствие със зададената тема      0 – 2 т. 

2. Обем (70 - 80 думи)                    0 – 2 т. 

3. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката  0 – 9 т. 

4. Спазване на граматичните норми и правила.    0 – 8 т. 

5. Правопис.         0 – 9 т. 

3. Максимален брой точки от теста и съчинението – 50. 

При постигнат резултат от 0 точки до 34% от максималния брой точки на теста и 

съчинението ученикът получава оценка Слаб (2). 

При постигнат резултат от 35% до 51% от максималния брой точки на теста и 

съчинението ученикът получава оценка Среден (3). 

При постигнат резултат от 52% до 69% от максималния брой точки на теста и 

съчинението ученикът получава оценка Добър  (4). 

При постигнат резултат от 70% до 89% от максималния брой точки на теста и 

съчинението ученикът получава оценка Мн.добър (5). 

При постигнат резултат от 90% до 100% от максималния брой точки на теста и 

съчинението ученикът получава оценка Отличен (6). 
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за Х клас, профил „Чужди езици“ дневна форма на обучение,    

 

 

 

1. Мои увлечения. Свободное время. 

2. Мой лучший друг. 

3. Мой домашный питомец. 

4. Экскурсия по моему родному городу.  

5. Здравословное питание.  

6. Достопримечательпности Болгарии. 
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Ученикът получава оценка Отличен (6) ако: 

1. При ЧЕТЕНЕ:  

- разбира основната информация от кратки съобщения, инструкции, обяви, 

комикси, разкази, стихчета, песни и др., написани на стандартен език; 

- ориентира се в общото съдържание на кратки и по-дълги художествени текстове 

(до 100 думи); 

- намира конкретна информация в кратки текстове с позната тематика. 

2.При ГОВОРЕНЕ: 

- води елементарен разговор по темите от конспекта, като отговаря на конкретни, 

просто и ясно формулирани въпроси и сам задава стандартни въпроси; 

- елементарно описва хора, предмети и други, като използва прости изречения и 

заучени думи и фрази; 

- използва езикови средства, произношение и интонация, които не пречат за 

осъществяването на общуването. 

Ученикът получава оценка Много добър (5) ако: 

При говорене допуска грешки, които не възпрепятстват нормалното общуване и 

комуникация. Допуска отделни интонационни и други грешки при четене. 

Ученикът получава оценка Добър (4) ако: 

При говорене допуска грешки, които затрудняват нормалното общуване и 

комуникация. Допуска чести интонационни и други грешки при четене. 

Ученикът получава оценка Среден (3) ако: 

Трудно възприема и разбира текст при говорене, не умее да общува на руски език на 

елементарно ниво (оцеляване). При четене допуска груби интонационни и други 

грешки. 

Ученикът получава оценка Слаб (2) ако: 

Не може да възприеме и разбере текст или говорене на руски език. Не може да чете на 

руски език. 
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