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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
              

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА 

 
 Олимпиадата по немски език през учебната 2011/2012 година е за ученици 

от профилираните гимназии, профилираните паралелки в гимназии и в СОУ с 

интензивно изучаване на немски език в VIII клас, както и за професионалните 

гимназии с интензивно изучаване на немски език в VІІІ клас, като нивото за всеки 

клас отговаря на нивото на профилираната подготовка за съответния клас. 

 

I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 
 
Общински кръг: до  08 януари 2012 г. 

Областен кръг: 24 февруари 2012 г. 

Национален кръг: 07 април 2012 г., гр. Велико Търново 

 

II. УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ГРУПИРАТ ПО КЛАСОВЕ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

• Първа група – ученици от VIII клас; 

• Втора група – ученици от IX клас; 

• Трета група – ученици от X клас; 

• Четвърта група – ученици от XI клас; 

• Пета група – ученици от XII клас. 

 

III. ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 
 

ПЪРВА ГРУПА 
Осми клас 

 

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Leseverstehen – r/f  и отворени въпроси – 50 мин. 

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта  – 50  

мин. 

3. Aufsatz (200 -220 WZ) – тема с опорни точки – 80 мин. 
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Национален кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Leseverstehen – r/f  и отворени въпроси – 50 мин. 

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта  – 50 

мин. 

3. Aufsatz /200-220 WZ/ – тема с опорни точки – 80 мин. 

 

ВТОРА ГРУПА 
Девети клас 

  

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte  /220-240 WZ/  – 120 мин. 

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (25 Lücken) с избор от общо посочени 30 думи  – 30 

мин. 

3. Leseverstehen – задачи с избор от посочени три варианта – 30 мин. 

  

Национален кръг  – обща продължителност – 3 часа 

1.  Leseverstehen –  a) Grammatik und Wortschatztest  (30 Lücken) - задачи без 

дадени варианти – 30 мин.  б) задачи с избор от посочени три варианта – 30 мин.  
2. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte  (220-240 WZ)  – 120 мин. 

 
ТРЕТА ГРУПА 
Десети клас 

 

Областен кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (240-260 WZ) – 120 мин. 

2. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit Lücken + Wortschatz/Synonyme – 60 

мин. 

 

Национален кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (240-260 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ) und Stellungnahme (60-70 WZ) 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА 
Единадесети клас  

 
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (260-280 WZ) – 120 мин. 

2. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit Lücken,  Wortschatz/Grammatik –

Umformungen – 60 мин. 
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Национален кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (260-280 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ) und Stellungnahme (60-70 WZ) 

 

ПЕТА ГРУПА 
Дванадесети клас 

 
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (230-250 WZ) – 60 мин. 

2. Leseverstehen – r/f – 60 мин. 

3. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта  – 60 

мин. 

 

Национален кръг – обща продължителност – 3 часа 

1. Aufsatz (230-250 WZ) – 45 мин. 

2. Leseverstehen – r/f – 30 мин. 

3. Lückentest – Grammatik/Lexik (15 Lücken) с избор от посочени три варианта  – 45 

мин. 

4. Übersetzung – Deutsch-Bulgarisch – 60 мин. 

 
ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

 Провеждането на олимпиадата по немски език през учебната 

2011/2012 година следва да бъде съобразено с Изисквания за организиране и 

провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през 

учебната 2011/2012 година, утвърдени със Заповед № РД 09-1738 от 

24.11.2011г. на министъра на образованието, младежта и науката.  

 Начален час за областен кръг - 9.00 часа.   

Начален час за национален кръг - 10.00 часа. 

 Материалите за училищния кръг се изработват от преподавателите в 

училището. Проверката на писмените работи и класирането на учениците – също. 

Писмените работи на учениците от общинския кръг не са анонимни. 

 Писмените работите на областния и на националния кръг са 

анонимни.   

На областния и на националния кръг на всеки ученик се осигурява плик, в 

който са поставени: 

- малък плик с малко бяло листче, на което учениците ЧЕТЛИВО написват 

името си, училището и града от който са; 

- тестовите материали;  
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- по 2 листа за чернова. Листът за белова е включен в тестовите материали.  

 

След изтичане на определеното време всеки участник поставя материалите 

и запечатаното малко пликче в своя голям плик, запечатва го и го предава на 

квесторите.  

Проверката на всяка писмена работа се извършва от двама проверители, 

като първият проверител проверява с червен химикал, а вторият със зелен 

химикал. Под всяка проверена и оценена работа задължително трябва да има 

броят точки за всеки компонент, имената и подписите на двамата проверители.  

Непроверени според изискванията работи ще бъдат анулирани. 

В частта Leseverstehen буквално преписаните отговори на отворените 

въпроси се оценяват с 0 т.  
 Създаден писмен текст, който съдържа 70% от броя на думите, които се 

изискват, не се проверява и се оценява с 0 т. Анулират се писмени работи, 

съдържащи собствените имена на ученика и други собствени имена или знаци, 

които биха нарушили анонимността на работата. 

Националната комисия по немски език определя 5 (пет) лауреата на 

учениците  от XII  клас, както и следните оценки на учениците от XII клас:  

а) оценка отличен (6) на първите 5 ученици, получили най-голям брой точки; 

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 95% (включително) до 99% от точките 

на петия; 

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 90% (включително) до 94% от точките 

на петия.  

 Националният  кръг   на  олимпиадата  по  немски език  ще  се  проведе  на  

07  април  2012 г. от 10 часа в  ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново. 

 Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в 

националния кръг (пътни, нощувки и дневни), са за сметка на участниците. 

  

До 07 март 2012 г. вкл. на адрес: 

 

Анна Арсениева - гл. експерт дирекция ОПОС 

Министерство на образованието, младежта и науката 

бул. “Княз Дондуков” 2А 

1000 София  

 

се изпращат проверените и оценени от двама проверители писмени работи само 

на участниците, които са получили като краен резултат от областния кръг не по-

малко от 90% от общия брой точки, а на имейл a.arsenieva@mon.bg - списък на 
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учениците, чиито работи са изпратени, който съдържа: фиктивен номер, град, 

брой точки.  
 

 

Към всяка изпратена писмена работа е прикрепено неразпечатаното малко 

пликче на ученика, съдържащо трите имена на ученика, училището, класа и 

града. 

 

V. ОЦЕНЯВАНЕ  
 

Оценяването става въз основа на събрания брой точки. За областен кръг се 

класират учениците, събрали най-малко 75% от максималния брой точки, а за 

национален кръг се класират учениците, събрали най-малко 90% от максималния 

брой точки. 

 

Предложените от областните комисии писмени работи се арбитрират от 

националната комисия. Същата разсекретява писмените работи само на 

допуснатите от нея да националния кръг ученици и обявява списъците с 

класираните за националния кръг ученици. 

 

Писмените работи на  некласираните ученици не се разсекретяват и заедно с 

прикрепените и неотворени малки пликчета се връщат в РИО, където се 

разсекретяват и останалите писмени работи и се обявяват резултатите на 

участвалите в областния кръг ученици. 

 

 

 
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ  
 
  
  


