
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С.КИЧЕВО 

 

Утвърждавам:…………………………………. 

/Марина Семова – директор/ 

 

Учебно-изпитна програма  по английски език - ЗИП 

 

За ученици в самостоятелна форма на обучение- 7 клас 

 

I. Вид на изпита 

Изпитът е двукомпонентен :  писмен  и устен 

II. Учебно съдържание 

                   GRAMMAR 

1. Present simple tense for future 

2. Present continuous tense for future 

3. Past simple tense/ used to + infinitive 

4. Past continuous tense 

5. Modal verbs- can/ could/ should/  ought to / must/ might 

6. Present perfect tense- ever/ never/ for/ since 

7. Pronouns- one/ ones/ other/ another 

8. Passive voice- present simple and past simple 

9. All(of)/ most (of)/ some (of) / none(of) 

10. Gradable and non- gradable adjectives 

11. If+ imperative 

12. Future simple tense- will+ infinitive 

13. To be going to + infinitive 

14. Gerund 

15. Infinitive of purpose 

 

VOCABULARY 

 

1.Travelling 

2.Sport 

3. Food and cooking 

4. Clothes and style 

5. Free time activities 

6.Town and country 

7. Injuries and illness 

8. Character adjectives 

9. Types of media 

10. Computer and the nets 

 

III. Оценявани знания и умения 

1. Извлича конкретна информация от текст ,в който хора говорят за себе си 

2. Разбира подробности  в кратко описание на традиционно приготвена храна 

3. Разбира основната идея и подробности от кратко интервю със спортист 



4. Разбира по-дълги разговори с повече от един събеседник на тема пътуване и 

културни различия 

5. Разбира с подробности информация от по-дълги текстове на тема традиции и 

обичаи. 

6. Разказва за минали случки  и събития. 

7. Разбира писма изразяващи чувства ,мнения , намерения за бъдещето. 

8. Извлича конкретна информация  от статия в списание. 

9. Разбира кратко описание на живота и творчеството на известен писател. 

10. Разбира кратко описание на държава – история и география. 

11.  Разбира  конкретна информация от  телефонно обаждане до спешен телефон 

12. Разбира и умее да прилага граматичните правила и конструкции. 

13. Разбира подробности от текст за слушане. 

14. Разбира ,извлича конкретна  информация   от оригинален източник 

15. Умее да създава кратък писмен текст на английски език  

IV. Формат на изпита 

Изпитът  се състои от тестови упражнения 

1.Текст за слушане с разбиране. Към него има пет въпроса от затворен тип  с четири 

възможни отговора, от които само един е верен. 

2. Текст за  четене  с разбиране.Към него има пет въпроса от затворен тип с четири  

възможни отговора, от които само един е верен. 

3. Граматична част- десет  примера – въпроси от затворен тип с четири възможни 

отговора, от които един е верен. 

4.Лексикална част- десет примера- въпроси от затворен тип с четири  възможни 

отговора, от които само един е верен. 

5. Задача за създаване на текст по зададена тема 

Общият максимален брой точки е 40. 

Брой точки Цифрова оценка 

0-15 Слаб 2 

16- 24 Среден 3 

25-33 Добър 4 

34-37 Много добър 5 

38-40 Отличен 6 

V. Времетраене на изпита 

Изпитът е с продължителност:  

писмен -  два астрономически часа;  

устен – до 30 минути. 

VI   Препоръчителна литература 

Учебник по английски език за 7 клас на издателство Лонгман- Blue Skies for Bulgaria 

 


