ПPOГPAMA ЗА
ТЕСТ ПО AHГЛИЙCKИ EЗИK
Mогат да кандидатстват без ограничение на успеха от дипломата за
средно образование всички, които имат знания по езика, включващи четене
и разбиране на оригинален английски текст, писмена грамотност и умения
за създаване на текст на правилен английски език.
Изпитът е писмен, продължава 3 часа и се състои от три компонента,
като изходните текстове (публицистични, научнопопулярни, художествени)
са подбрани тематично от следните области: образование, семейство, спорт,
опазване на околната среда, туризъм, изкуство, здравеопазване, обществен
живот и актуална политика.
I компонент: TEKCT с празни места с обем 20–25 машинописни реда, в
който трябва да бъдат попълнени липсващите думи с тези, изредени под
текста, така че да се възстанови смисловата му цялост. Този компонент има
за цел да провери разбирането на чуждоезиковия текст от кандидатстудента.
II компонент: ПPEBOД от английски на български език (20–25 машинописни реда). Извършва се без речник и цели проверка на цялостното
разбиране на чуждоезиковия текст и предаването му на правилен български
език. Tекстовете за превод са от съвременни автори.
III компонент: TEKCT на английски език (кратък разказ) от 20–25
машинописни реда, по който са зададени 7 въпроса. Чрез отговорите на
всеки въпрос се проверява способността на кандидата да разбира правилно
съществените моменти в текста, да показва аналитично мислене и
възможности за свободно изразяване на собствено мнение. Bсеки отговор
трябва да включва не по-малко от 50 думи и да е на много добър език без
буквално повторение на елементи от изходния текст.
KPИTEPИИ ЗA OЦEHЯBAHE
1. Текст с празни места – за всяка погрешно попълнена дума
оценката се намалява с 0.50.
2. Превод – за неправилно преведена дума оценката се намалява с
0.25. За пропуснато или неправилно преведено кратко просто изречение или
част от сложно изречение – с 0.50, а за пропуснато или неправилно
преведено изречение – с 1.00.
3. Tекст с въпроси – за неправилно или непълно разбиране на два
въпроса оценката се намалява с 1.00. За граматична или лексикална грешка
в зависимост от нейната сериозност се отнема от 0.25 до 0.50. За богатство и

изразителност на английския език на кандидата може да се даде
бонификация до 0.50.
Oбщата оценка от писмения изпит е средноаритметична от оценките от
първите три компонента (текст с празни места, превод, текст с въпроси).
Програма за многокомпонентния изпит по английски език за незрящи
I компонент: TEKCT с празни места (20–25 машинописни реда).
Празните места трябва да бъдат попълнени с думите, изредени под текста,
така че да се възстанови смисловата му цялост.
II компонент: ПPEBOД от английски на български език (15–18
машинописни реда). Извършва се без речник и цели проверка на цялостното
разбиране на чуждоезиковия текст и предаването му на правилен български
език.
III компонент: СЪЧИНЕНИЕ (25–30 думи). Кандидат-студентът
трябва да напише кратко съчинение по зададена тема.
За самоподготовка се препоръчва следното издание:
Сеизова-Нанкова, Т. и др. 12 примерни теста за кандидатстудентски
изпит по английски език. Шумен: Унив. изд. Епископ К. Преславски, 2010.

