ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЕРТИФИКАТЕН ИЗПИТ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК – НИВО В1.2.
ПИСМЕН ИЗПИТ
Вид на изпита – тест
Продължителност на изпита: 110 мин.
Общ максимален брой точки – 70
 Компоненти на писмения изпит по новогръцки език – ниво В1.2.
 Текстове за четене с разбиране;
 Текстове за слушане с разбиране;
 Създаване на текстове по зададени параметри;
 Критерии за оценяване на писмения изпит – тест:
Тестови задачи - Максимален брой точки – 70. Всеки верен отговор носи една
точка.
1. задачи за четене и разбиране; 0 – 30 т.
2. задачи за слушане и разбиране; 0 – 17 т.
3. създаване на писмени текстове по предварително зададени параметри;
0 - 23 т.
Критерии за оценка на писмените текстове:
Текст 1
 Изпълнение на задачата: 0 - 1 /с елиминаторен характер/
 Формална правилност: 0 - 2
 Лексикален подбор: 0 – 3
 Организация и кохезия: 0 - 2
 Релевантност на съдържанието:0- 3 /Общо:11 т./
Текст 2
 Изпълнение на задачата: 0 - 1 /с елиминаторен характер/
 Формална правилност: 0 - 2
 Лексикален подбор: 0 – 3
 Организация и кохезия: 0 - 3
 Релевантност на съдържанието:0- 3 /Общо:12 т./
УСТЕН ИЗПИТ
Продължителност на изпита: 15-20 мин.
Максимален брой точки: 30
 Компоненти на устния изпит по новогръцки език – ниво В1.2.

 Представяне на изпитвания – име, родно място, семейно положение, интереси и др.
 Разговор – дискусия с изпитващия по актуална тема;
 Критерии за оценяване:







разбираемо произношение и нормално темпо на говорене без продължителни паузи;
разнообразие и правилна употреба на лексика и езикови структури;
адекватно и без допълнителна подкана отговаряне на зададените въпроси и включване в
дискусията;
умение за поддържане на разговора;
умение за преодоляване на евентуално възникнали комуникативни смущения;
лекота на изказа;

Скала за формиране на оценката по шестобалната система:
Брой точки
60-61
62-63
64-66
67-70
71-73
74-77
78-82
83-86
87-89
90-93
94-96
97-98
99-100

С думи
среден
среден
добър
добър
добър
добър
много добър
много добър
много добър
много добър
отличен
отличен
отличен

С цифри
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00

Формиране на обща оценка: Изпитът се счита за успешно издържан при положение, че
обучаваният е успял да покрие 60% от изпитните въпроси. За изчисляването на
процентите се прилага формулата X / 100 = %, където X е броят на получените точки в
теста.

