
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С.КИЧЕВО 

 

Утвърждавам:…………………………………. 

/Марина Семова – директор/ 

 

Учебно-изпитна програма  по  английски език – 2 –ри клас- ИУЧ 

За ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

I. Вид на изпита 

Изпитът е двукомпонентен : писмен и устен 

II. Учебно съдържание 

 

                    GRAMMAR 

 

1. To be- present tense ( I’m, You’re, He’s, She’s, It’s, We’re, They’re) 

2. There is/ There are. 

3.  This/ these 

4. The English alphabet 

5. I can/ I can’t 

6. My/ your/ his/ her/ our/ their. 

7. Do you like……. ?  Yes, I do./ No, I don’t. 

 

                         VOCABULARY 

 

1.Toys- doll, robot, car, teddy, plane, train, ball. 

2.Actions- draw, dance, sing, ride a bike, jump, climb, swim, fly. 

3.Animals- lion, elephant, parrot, bee, bear, cat, dog, monkey, duck, swan,rabbit. 

4. Colours- yellow, blue, green, red, orange, pink, brown, black, white, grey. 

5.School/ school things- teacher,  pupil, desk, chair, bag, pencil, ruler, pencil case,  

rubber, pen, crayon. 

6. Numbers- 1-10 

7. Family- mum, dad, sister, brother. 

III. Оценявани знания и умения 

1. Да може да пише  и  произнася  буквите от  английската  азбука. 

2. Да умее да поздравява  ,да се представя, да се запознава. 

3. Да умее да чете думи и кратки  изречения. 

4. Да умее да разпознава  голяма и малка буква. 

5. Да умее да пише и произнася  числата от 1 до  10. 

6. Да умее да отговаря на кратки въпроси свързани с учебното съдържание. 

7. Да може да чете и разбира думите от учебното съдържание. 

8. Да може да чете и осмисля граматичните конструкции от учебното 

съдържание.  

 

IV. Формат на изпита 

Изпитът се състои от  тест.  

Първото упражнение е граматическо с 10 примера, с въпроси от затворен тип, с три 

възможни отговора, от които само един е верен. 

Второто упражнение е лексикално с 10 примера, с въпроси от затворен тип, с три 

възможни отговора, от които само един е верен. 

Третото упражнение е за писане- думи и изрази от учебното съдържание. 



Максимален брой точки -30 

 

 

Брой точки Цифрова оценка 

0-10 Слаб 2 

11- 16 Среден 3 

17-21 Добър 4 

22-26 Много добър 5 

27-30 Отличен 6 

 

V. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност:  

писмен 1 астрономичен час и устен – до 20 минути. 

VI Препоръчителна литература 

Учебник по английски език за 2 клас- издателство Лонгман 

 


