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Учениците, подали декларация за участие, са от следните състезателни групи:

● четвърта състезателна група - ученици, които са в ХI клас

● пета състезателна група - ученици, които са в ХII клас

Продължителност за всички групи: четири астрономически часа.

Оценяването е с точки. Конкретните критерии и точки са:

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

• Dictation

Диктовката е откъс от художествен или научнопопулярен текст с дължина 20-25 стандартни реда (60

знака на ред). Текстът за диктовка се чете три пъти. Първото четене е на целия текст с нормална

скорост, при което учениците не пишат. Второто четене е със скорост за диктуване (четецът прочита

наум два пъти вече продиктуваната фраза, след което диктува следващата). Препинателните знаци

също се диктуват. При третия прочит се чете отново целият текст с нормална скорост. След

приключване на диктовката учениците разполагат с 5 минути за проверка.

Диктовката се оценява на базата на броя на допуснатите грешки. Грешките се подчертават и отбелязват

в полето с чертичка. За всяка грешка се отнема 1 точка от общия брой точки, определен за диктовката,

който е 10. За една грешка се считане правилно изписана дума, независимо от броя на допуснатите

неточности в нея.

Повтаряща се грешка (една и съща словоформа) се наказва само веднъж. Сливането на две думи в една

(при утвърдени и високочестотни думи и при липса на друга правописна грешка) се наказва с отнемане

на 0,5 точки. Същото важи и за изписването на една дума като две.

Пунктуационна грешка се наказва с отнемане на 0,5 точки. Максималния брой точки, който учениците

получават при 0 грешки, е 10. При 10 и повече грешки учениците получават 0 точки. Признават се

британски и американски правопис.

Общ брой точки – 10

• Reading Comprehension

Текстове за четене със задачи за проверка на разбирането.

Към единия от текстовете (откъс от художествено произведение) са формулирани десет въпроса или

незавършени твърдения, за които се предлагат по четири варианта на отговор или продължение, от

които учениците трябва да изберат верния.

Задачата за втория текст е да се подредят пет от шест предложени параграфа в свързан текст, част от

който е зададена, като сред предложените параграфи има един излишен.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 15

• Use of English

o Banked and Open Cloze (Vocabulary)

В първата задача в свързан текст са пропуснати десет думи или фрази, за които предлагат почетири

варианта, от които учениците трябва да изберат верния.



Във втората задача в свързан текст десет езикови единици са пропуснати и учениците следва да ги

попълнят, разчитайки на контекста.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 20

o Word Formation

В свързан текст с пет пропуснати езикови единици учениците следва да попълнят липсващата

словоформа, производна на зададена ключова дума.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 5

o Error Identification

Откриване на грешки в десет изречения. Задачата на учениците е във всяко изречение да посочат коя

от подчертаните думи или кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешката, ако в изречението

изобщо има грешка. Ако преценят, че в изречението няма грешка, посочват отговор D (No error).

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 10

o Error Correction

Откриване и поправяне на грешки в свързан текст (от 8-10 стандартни реда), в който са допуснати 5

грешки. Задачата на учениците е да ги открият, като ги подчертаят на съответното място в текста, и

след това ги поправят, като изпишат правилната форма на съответното празно място под текста

(празните места са номерирани от 1 до 5). [Напр. първата открита и подчертана в текста грешка се

поправя, като правилната форма се изписва на празно място No 1, втората – на празно място No 2, и т.

н.].

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка, а в случай че грешката е вярно открита, но

неправилно коригирана – 0,5 точки.

Общ брой точки – 5

o Paraphrase

Избиране на най-подходящата в синтактично и смислово отношение парафраза (от три предложени

варианта – A, B и С) на пет изречения. За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 5

• Essay Writing

Писане на аргументативно есе в рамките на 220-260 думи. Учениците иматвъзможност да избират

между две теми.

Критериите за проверка и оценка на задачата за писане на есе са общи за петтегрупи и са подадени в

края на спецификацията на задачите.

Общ брой точки – 30

ПЕТА ГРУПА

• Dictation

Диктовката е откъс от художествен или научнопопулярен текст с дължина 20-25 стандартни реда (60

знака на ред). Текстът за диктовка се чете три пъти. Първото четене е на целия текст с нормална

скорост, при което учениците не пишат. Второто четене е със скорост за диктуване (четецът прочита

наум два пъти вече продиктуваната фраза, след което диктува следващата). Препинателните знаци

също се диктуват. При третия прочит се чете отново целият текст с нормална скорост. След

приключване на диктовкатаучениците разполагат с 5 минути за проверка.

Диктовката се оценява на базата на броя на допуснатите грешки. Грешките се подчертават и отбелязват

в полето с чертичка. За всяка грешка се отнема 1 точка от общия брой точки, определен за диктовката,



който е 10. За една грешка се счита неправилно изписана дума, независимо от броя на допуснатите

неточности в нея.

Повтаряща се грешка (една и съща словоформа) се наказва само веднъж. Сливането на две думи в една

(при утвърдени и високочестотни думи и при липса на друга правописна грешка) се наказва с отнемане

на 0,5 точки. Същото важи и за изписването на една дума като две.

Пунктуационна грешка се наказва с отнемане на 0,5 точки. Максималния брой точки, който учениците

получават при 0 грешки, е 10. При 10 и повече грешки учениците получават 0 точки. Признават се

британски и американски правопис.

Общ брой точки – 10

• Reading Comprehension

Текст за четене със задачи за проверка на разбирането. Към текста са формулирани десет въпроса или

незавършени твърдения, за които се предлагат по четири варианта на отговор или продължение, от

които учениците трябва да изберат верния. За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 10

• Use of English

o Banked and Open Cloze (Vocabulary)

В първата задача в свързан текст са пропуснати десет думи или фрази, за които се предлагат по четири

варианта, от които учениците трябва да изберат верния.

Във втората задача в свързан текст са пропуснати десет езикови единици и учениците следва да ги

попълнят, разчитайки на контекста.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 20

o Word Formation

В свързан текст с пет пропуснати езикови единици учениците следва да попълнят липсващата

словоформа, производна на зададена ключова дума.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 5

o Error Identification

Откриване на грешки в десет изречения. Задачата на учениците е във всяко изречение да посочат коя

от подчертаните думи или кое от подчертаните словосъчетания съдържа грешката, ако в изречението

изобщо има грешка. Ако преценят, че в изречението няма грешка, посочват отговор D (No error).

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 10

o Error Correction

Откриване и поправяне на грешки в свързан текст от 12-15 реда, в някои от които е възможно да са

допуснати грешки. Задачата на учениците е да ги открият, като ги подчертаят на съответното място в

текста, и след това ги поправят, като изпишат правилната форма на празното място срещу съответния

ред. Ако текстът на съответнияред не съдържа грешка, учениците трябва да отбележат това срещу този

ред с отметка ().

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка. В случай че грешката е вярно открита, но

неправилно коригирана – 0,5 точки.

Общ брой точки – 10

Paraphrase

Избиране на най-подходящата в синтактично и смислово отношение парафраза (от четири

предложени варианта – A, B, C и D) на 5 изречения.

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка.

Общ брой точки – 5



• Essay Writing

Писане на есе по цитат от художествено произведение или известна личност/изтъкнат деец на

художественото слово в рамките на 270-300 думи. Учениците имат възможност да избират между две

теми.

Критериите за проверка и оценка на задачата за писане на есе са общи за петте групи и са подадени в

края на спецификацията на задачите.

Общ брой точки – 30

КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧАТА ЗА ПИСАНЕ НА СЪЧИНЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ

Максималният брой точки, който се присъжда за създаване на текст, е 30.

1. Съответствие със зададената тема, логическа последователност и организация на съдържанието – от

0 т. до 6 т. (отбелязване на грешките с C).

2. Спазване на зададения обем и формат – от 0 т. до 2 т. (отбелязване с V)

3. Спазване на граматичните норми и правила – от 0 т. до 7 т. (отбелязване с G/g)

4. Правилна и точна употреба на лексиката – от 0 т. до 7 т. (отбелязване с L/l)

5. Богатство на използваните изразни средства – от 0 т. до 6 т.

5.1. богатство на използваните лексикални средства - от 0 т. до 3 т.

5.2. богатство на използваните граматични средства - от 0 т. до 3 т.

6. Правопис и пунктуация – от 0 т. до 2 т. (отбелязване с Sp) (не се санкционират пунктуационни

грешки, които не пречат на разбирането)

- до 5 правописни грешки - 1 т.

- над 5 правописни грешки - 0 т.

Всяка писмена работа се оценява от двама проверители, членове на съответната комисия, които

оценяват независимо един от друг.

Окончателният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметично от общия брой точки,

присъдени от първия и от втория проверител.

Класиране:

До областен кръг се допускат ученици със 75 и над 75 точки от 100 възможни.

Проверката на знанията и уменията на учениците се извършва в писмена форма.

Писмените работи на учениците от общинският кръг не се проверяват като анонимни.

Инструктаж за ученика ще бъде предоставен на всеки от участниците, по административен път.


