НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК
РЕГЛАМЕНТ
Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски,
испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна
подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с
разбиране, четене с разбиране и създаване на текст в една възрастова група: за ученици
от ХІ клас.
N.B. Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с
разбиране и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването
на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.
Разрешени са всички езикови комбинации, включващи следните изучавани в
училище чужди езици: английски, испански, италиански, немски, френски и руски.
Групите са шест, съобразно изучавания втори чужд език:
групи
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Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на
ВТОРИЯ чужд език, без значение от изучавания първи чужд език. Напр.
учениците, изучаващи АЕ като втори чужд език, а като първи един от останалите
езици– НЕ, ФЕ, ИЕ, РЕ или ИтЕ, участват в едно класиране и се излъчва един
победител.
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График за провеждане:
• Областен кръг –19.10.2019 г., 10:00 ч.
• Национален кръг – 16.11.2019 г., гр. Ловеч, 10:00 ч.
Формат – еднакъв и за двата кръга
Времетраене – 180 мин.
Писмeните работи са анонимни.
Групирането на учениците и при двата кръга при проверка на компонентите „Слушане
с разбиране” и „Четене с разбиране” става според изучавания в училище ПЪРВИ чужд
език.
Групирането на писмените работи на учениците, предложени за национален кръг,
става по изучавания ВТОРИ чужд език.
І. Слушане с разбиране
Предаване на съдържанието на текст за слушане (обем в рамките на 300-350 думи) с
текст по опорни въпроси (обем от 130-160 думи). Текстът се чете два пъти, като по
време на второто слушане се разрешава воденето на бележки.
За всеки материал националната комисия изготвя конкретни критерии.
ІІ. Четене с разбиране
Ученикът следва да извлече основната тема и основната идея от текст (обем в рамките
на 300 думи +/- 10), след което трябва да изрази собственото си мнение с текст (обем в
рамките на 200 думи +/- 10).
За всеки материал националната комисия изготвя конкретни критерии.
ІІІ. Оценяване – в точки.
-

Максимален общ брой точки за компонента „Слушане с разбиране” – 40 т.

-

Максимален общ брой точки за компонента „Четене с разбиране” – 50 т.

-

Общ максимален брой точки от целия тест – 90 т.
Всяка работа се проверява от двама проверители: на областния кръг – от членове

на областната комисия, а на националния – от членове на националната комисия.
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ІV. Класиране
За национален кръг се предлагат учениците, получили не по-малко от 65 точки от
областната комисия, като сбор от двата компонента.
NB. Ученикът може да види писмената си работа от областен кръг само в
присъствие на председателя на областната комисия. Не се разрешава изнасяне,
снимане и фотокопиране на писмената работа.
Окончателното класиране за националния кръг се извършва от националната
комисия след арбитриране на предложените писмени работи от областните
комисии. Резултатът е окончателен и не подлежи на обжалване.
Националната комисия присъжда три призови места (първо, второ и трето) за всяка
една от шестте езикови групи.
Задължения и отговорности на РУО:
- оповестява датите и условията за провеждане на състезанието сред учениците
от съответния регион;
- обобщава списъци на желаещите да участват в състезанието до 17.10.2019 г. и
изпраща в МОН информация за броя ученици по езикови групи, според
изучавания ВТОРИ чужд език;
- определя училищата, в които да се проведе областният кръг на състезанието и
съответните зали, като се предвиди участниците да са по един на чин/маса;
- осигурява размножаването на изпитните материали за учениците и
допълнителните материали за четците и проверителите за региона;
- чрез директорите на училища изготвя заповед за квестори (по двама в зала) и
четци по съответните чужди езици;
- началникът на РУО определя със заповед областна комисия за проверка и
оценка на писмените работи (по двама за писмена работа);
- обобщава резултатите от проверката и изпраща на координаторите на
националното състезание най-късно до 30.10.2019 г.:
 списък по фиктивни номера според съответния ВТОРИ чужд език на
предложените за класиране за националния кръг ученици заедно с
работите им и неразпечатаните малки пликчета, прикрепени с телбод
към всяка писмена работа;
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 броя на явили се ученици според изучавания ВТОРИ чужд език.
-

разсекретява писмените работи на всички участници в областния кръг и

обявява резултатите от областния кръг след получаване на некласираните и
неразсекретени писмени работи от националната комисия, без да включва
класираните за националния кръг ученици.
N.B. Списъци по фиктивни номера с предложените за класиране за националния
кръг ученици се изпращат САМО по електронната поща.
Задължения и отговорности на областната комисия:
- извършва проверката на работите на учениците, явили се на областния кръг.
Всяка работа се проверява от двама проверители, като първият проверител проверява с
червен химикал, а вторият – със зелен химикал. Окончателният брой точки е
средноаритметично на тези на двамата проверители. При разлика в получените точки
при всеки един от двата компонента - преразказ и есе - от 6 (шест) и повече точки,
окончателният брой точки се поставя след обсъждане на писмената работа от двамата
оценители;
- под всяка проверена и оценена работа задължително трябва да има брой
точки за всеки компонент на всеки проверител, средноаритметичният брой точки
между двамата, имената и подписите на двамата проверители.
N.B. Изпратени, но непроверени според изискванията писмени работи, ще бъдат
анулирани от националната комисия.
Задължения и отговорности на националната комисия:
- подготвя изпитните материали за областния и за националния кръг на
състезанието заедно с указания и конкретни критерии за оценяване;
- арбитрира предложените от областните комисии писмени работи на
учениците и извършва окончателното класиране за националния кръг;
- разсекретява само допуснатите до участие в националния кръг писмени работи;
- връща в РУО неразсекретени некласираните писмени работи;
- извършва проверката на работите на учениците, явили се на националния кръг.
Всяка работа се проверява от двама проверители, като окончателният брой точки е
средноаритметично от отсъдените от двамата, а при разлика в получените точки при
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всеки един от двата компонента - преразказ и есе - от 6 (шест) и повече точки,
писмената работа се проверява и оценява от арбитър;
- изготвя окончателен протокол за класирането на явилите се ученици.
За участието си в националното многоезично състезание ученикът или
родителят/настойникът/попечителят или други лица, на които са възложени
грижи за ученика, предварително подава декларация за съгласие резултатите на
ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено
място) да бъдат публично оповестени. При липса на изрично подадено такова
съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието да бъдат публично
оповестени с идентификационен код.
Участието в многоезичното състезание означава признаване на правилата
от настоящия регламент.
Резултатът е окончателен и не подлежи на обжалване.
Членовете на националната комисия могат да участват като четци на текстовете за
слушане с разбиране в деня на провеждане на националния кръг.

Координатори: експертите от ДСПУО, МОН:
Веселина Ганева
Надежда Луканова
Стоянка Почеканска
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