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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: НЕМСКИ ЕЗИК 2 

 2. Код на курса: 41.3.2.2.20 

 3. Вид на курса: факултативна дисциплина 

 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

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 за достигане 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 съгласно Европейската езикова рамка. 

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

- Слушане: да разбира познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, 

които имат за цел да отговорят на конкретни нужди 

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

плакати или каталози. 

- Говорене: да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, 

напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и 

може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако 

събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването. 

- 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):учебната 

дисциплина немски език 1. 

 12. Съдържание на курса (анотация): 

Лексика по темата: Beruf und Arbeit - Работа и професии 

Граматика: Wortbildung Nomen. Präteritum sein, haben; modale Präposition als;  temporale 

Präpositionen vor, seit, für 

Лексика по темата: In einer fremden Stadt - Указания за ориентиране в града. 

Граматика: Modalverben müssen, dürfen; Pronomen man; Imperativ 

Лексика по темата: Gesundheit - Здравословно състояние.Човешкото тяло. 

Граматика: Possessivartikel; Modalverb sollen 

Лексика по темата: In der Stadt unterwegs - Придвижване в града, превозни средства.  

Граматика: Präposition mit; lokale Präpositionen an, auf, bei, hinter, in, neben, über, unter, vor, 

zwischen; lokale Präpositionen zu, nach, in: 

Лексика по темата: Der Kunde ist König - Клиентът е цар. 

Граматика: temporale Präpositionen vor, nach, bei, in; temporale Präpositionen bis, ab. 

Höflichkeitsform Konjunktiv II: würde, könnte. Verben mit verschiedenen Präfixen: an-, aus-auf-, 

zumachen 

Лексика по темата: Neue Kleider - Облекло. Изразяване на предпочитания, купуване на 

дрехи. 



Граматика: Demonstrativpronomen der, das, die. Demonstrativpronomen dies-. Komparation gut, 

gern, viel. Verbkonjugation: mögen. Personalpronomen im Dativ. Verben mit Dativ: gefallen, 

gehören, passen, stehen 

Лексика по темата: Feste - Празници и  пожелания. 

Граматика: Ordinalzahlen. Personalpronomen im Akkusativ. Konjunktion denn Verbkonjugation: 

werden 
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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  

 

 

 

 


