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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: НЕМСКИ ЕЗИК 1 

2. Код на курса: 11.3.1.1.10 

3. Вид на курса: факултативна дисциплина 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: пет 

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

9. Резултати от обучението за: Целта на курса е обучение по немски език до ниво А1.2, 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 А1.1. 

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

Слушане: да разбират познати думи и често употребявани изрази, свързани с личмостта, 

семейството и конкретно непосредственото им обкръжение, когато се говори бавно и 

отчетливо.  

Четене: да разбират познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, 

плакати или каталози. 

Говорене: да общуват по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или 

по-бавно да преформулира казаното и да им помогне да изразят, това, което се опитват да 

кажат. Могат да задават и отговарят на прости въпроси по познати теми или за това, от което 

имат непосредствена нужда. 

Писане: да напишат кратък лесен текст върху пощенска картичка ( например от почивка). 

Могат да попълнят личните си данни във въпросник ( например: името, националността и 

адреса си в хотелски формуляр). 

10. Начин на преподаване: семинарни упражнения 

11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): не са 

необходими предварителни познания по езика. 

12. Съдържание на курса: 

1. Азбука. Дифтонги. Фонетични правила. 

2. Лексика по темата: Guten Tag. Mein Name ist ... Изрази за поздрав и сбогуване 

Граматика: W-Frage: Wie heißen Sie? Aussage: Ich heiße / Ich bin … Personalpronomen ich, 

Sie, du; Verbkonjugation (ich, Sie, du): heißen, kommen, sprechen, sein; Präposition aus. 

3. Лексика по темата: Familie und Freunde: Представяне на семейство и приятели 

Граматика: Possessivartikel mein/meine; Personalpronomen er/sie, wir, ihr, sie 

Verbkonjugation: leben, haben, … Präposition in: Sie leben in Helsinki. 

4. Лексика по темата: Essen und Trinken - Храни и напитки 

Граматика: Ja-/Nein-Frage: Kennen Sie ...? Nullartikel; indefiniter Artikel ein/eine 

Negativartikel kein/keine; Plural der Nomen; Verbkonjugation: essen 

5. Лексика по темата: Meine Wohnung: Моето жилище. Мебели. Електроуреди. 

Граматика: definiter Artikel der/das/die; lokale Adverbien hier/dort;Personalpronomen 

er/es/sie; Negation nicht; Verbkonjugation: gefallen 



6. Лексика по темата: Mein Tag - Моят ден. Дните от седмицата. Назоваване на 

часа. 

Граматика: trennbare Verben. Verbkonjugation: sehen, arbeiten. Verbposition im Satz 

Präpositionen am, um, von ... bis. 

7. Лексика по темата: Freizeit - Свободно време и хобита. 

Граматика: Akkusativ.  Ja-/Nein-Frage und Antwort ja, nein, doch. Verbkonjugation: lesen, 

treffen, schlafen, fahren, nehmen, „möchten“ 

8. Лексика по темата: Lernen - ein Leben lang - Кратко описание на собствени 

възможности и умения. Разказване за минали събития. 

Граматика: Modalverben können, wollen. Perfekt mit haben. Perfekt mit sein. 

13. Библиография: 

1. Schritte international Neu Niveau A1/1 Kursbuch+Arbeitsbuch Hueber Verlag 2017 
2. Übungsbuch Deutsch Grammatik A1/A2, Dr. Sabine Dinsel, Lukas Mayrhofer, Hueber Verlag 2017 

3. Großes Übungsbuch Deutsch – Grammatik, Sabine Dinsel; Susanne Geiger,  Hueber Verlag 2015 

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  

 

 


