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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: НЕМСКИ ЕЗИК 3 

2. Код на курса: 41.3.3.3.31 

3. Вид на курса: факултативна дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: ст. преп. Красимира Байкова 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции: 

Целта на курса е обучение по немски език до ниво А2.1, като се тренират едновременно 

умения за слушане с разбиране, четене с разбиране, писане и говорене.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината немски език, придобиват 

знания и умения на ниво А2.1. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- Слушане: да разбират често употребявани думи и изрази от области, свързани с 

всекидневието (напр. основна лична информация и информация за семейство, 

пазаруване, работа). Могат да схващам най-важната информация от кратки и ясни 

послания и съобщения.  

- Четене: да четаткратки, елементарнитекстове, даоткриватконкретнаинформация в 

обяви, реклами, менюта, разписания и други.  

- Говорене: да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, 

пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Могат да водят кратък 

разговор. Могат да опишат накратко семейството си и околните, дома си и 

условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална 

дейност.  

- Писане: да напишат кратки бележки и съобщения. Могат да водят обикновена 

лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност. 

10. Начин на преподаване: семинарни упражнения 

11. Предварителни изисквания: необходими са предварителни познания по езика на ниво 

А1. 

12. Съдържание на курса: 

1. Лексика по темата: Kennenlernen: Семейство и роднини. Форми на съжителстване. 

Граматика: Konjunktion weil. Perfekt der trennbaren Verben. Perfekt der nicht trennbaren 

Verben. Perfekt der Verben auf -ieren. Präposition von. 

2. Лексика по темата: Zu Hause: Описване на  местоположението на предметите в стая. 

Граматика: Wechselpräpositionen. Verben mit Wechselpräpositionen: stellen – stehen, legen 

– liegen, ... Direktional-Adverbien 

3. Лексика по темата: Guten Appetit! - Хранителни навици.  

Граматика: Indefinitpronomen im Nominativ und Akkusativ 

4. Лексика по темата: Arbeitswelt: Професионален път. Даване на съвети, изразяване на 

условия, водене на разговори по телефона на работното място. 

Граматика: Konjunktiv II: sollte. Konjunktion wenn 

5. Лексика по темата: Sport und Fitness - Спорт и фитнес. 

Граматика: reflexive Verben. Verben mit Präpositionen. 



6. Лексика по темата: Ausbildung und Karriere - Образование и кариера. 

Граматика: Präteritum der Modalverben. Konjunktion dass. 

7. Лексика по темата: Feste und Geschenke - Празници и подаръци 

Граматика: Dativ als Objekt; Stellung der Objekte. 

13. Библиография(препоръчителна или задължителна литература) 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя въз основа на проведени 2 теста. 

Тестовете по дисциплината се състоят от различни компоненти: слушане, четене с разбиране, 

писане на съчинение по зададена тема. 

Формирането на крайната оценка е на базата на получения процент верни отговори в 

тестовете, като съответствието между постигнатия процент и оценката по шестобалната 

система е дадено в Таблица 1.  

         Таблица 1. 

Процент Оценка по шестобалната 

система 

Под 40 %  Слаб 2 (F) 

40 – 50 %  Слаб 2 (FX) 

51 –60 %  Среден 3.00 (E) 

51 – 70 %  Среден 3.00 (D) 

71–80 %  Добър 4.00 (C) 

81–90 %  Мн. добър 5.00 (B) 

91– 100 %  Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: немски 

 

 

 

 


