
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С.КИЧЕВО 

 

Утвърждавам:…………………………………. 

/Марина Семова – директор/ 

 

Учебно-изпитна програма  по английски език 

 

За ученици в самостоятелна форма на обучение- 6 клас 

 

I. Вид на изпита 

Изпитът е писмен  с времетраене 2 часа и устен с времетраене до 30 минути 

II. Учебно съдържание 

GRAMMAR 

 

1. Present Simple Tense 

2. Have got/ has got 

3. There is/ There are 

4. Present Continuous Tense 

5. Can-ability 

6. Countable and uncountable nouns 

7. Indefinite pronouns- some, any, no 

8. Comparative and superlative  of adjectives 

9. Can/ could/ may- permission 

10. Past Simple Tense 

11. Past continuous Tense 

12. To be going to + infinitive 

13. Future Simple Tense 

 

Vocabulary 

 

  1.Countries and nationalities 

2. Family words 

3. School subjects 

4. Food and drink 

5.Places in town 

6.Physical appearance 

7.Transport 

8.Daily routine 

 

III. Оценявани знания и умения 

1. Разбира прости инструкции за работа  с електронни устройства. 

2. Разпознава различни по жанр текстове. 

3. Извлича конкретна информация от  обява. 

4. Разбира разговор за семейство и приятели по снимки. 

5. Разговаря за нещата ,които харесва . 

6. Разпознава настроение на изказване по  интонацията. 

7. Умее да прилага граматичните правила и конструкции . 

8. Може да описва външен вид на хора. 

9. Може да говори за училищния живот. 



10. Разбира кратък текст за четене. 

11. Разбира и запомня подробности от кратък текст за слушане. 

12. Създава кратък текст по зададена тема с помощта  на опорни думи. 

13. Учи и запомня лексикални единици. 

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 три 

възможни отговора, от които само един е верен. 

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

възможни отговора, от които само един е верен. 

3. Граматично упражнение с десет примера от затворен тип с три възможни 

отговора, от които само един е верен. 

4. Лексикално упражнение с десет примера от затворен тип с три възможни 

отговора, от които само един е верен. 

5. Създаване на кратък текст по зададена тема с помощта на опорни думи. 

 

Максимален брой точки -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. Препоръчителна литература 

Учебник по английски език за 6 клас- издателство Лонгман 


