МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ
ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА
Олимпиадата по немски език през учебната 2021 – 2022 година е за ученици, които
изучават в училище немски език като чужд език, като нивото за VIII, IX, Х и XI клас е на
ниво общообразователна подготовка по учебен план с интензивно изучаване на немски
език, а нивото за XII клас е на ниво профилирана подготовка за първи чужд език (немски
език).

I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
 Общински кръг: до 09.01.2022 г.
 Областен кръг: 06.02.2022 г. от 14.00 ч.
 Национален кръг: 01.04. – 03.04.2022 г., РУО – Плевен и ПГПЧЕ „Димитър
Димов“, гр. Плевен

II. ГРУПИТЕ СА ПО КЛАСОВЕ, КАКТО СЛЕДВА
 Първа група – ученици от VIII клас;
 Втора група – ученици от IX клас;
 Трета група – ученици от X клас;
 Четвърта група – ученици от XI клас;
 Пета група – ученици от XII клас.

III. ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПЪРВА ГРУПА
Осми клас
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen (отворени въпроси, свързване на заглавие с текст)
2. Lückentext – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта
3. Aufsatz (180-190 WZ) – тема с опорни точки
Национален кръг – продължителност – 15/20 минути на участник
Проверка на умението за устно изразяване:
Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация.
Втора задача – описание и коментар на картинка.
ВТОРА ГРУПА
Девети клас
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – отворени въпроси
2. Lückentext – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от общо посочени 25 думи
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3. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte (220-240 WZ)
Национален кръг – продължителност – 15/20 минути на участник
Проверка на умението за устно изразяване:
Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация.
Втора задача – конкретна комуникативна ситуация с опорни точки.
ТРЕТА ГРУПА
Десети клас
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken + Wortschatz (5 Wörter/Ausdrücke)
2. Aufsatz (240-260 WZ) + Stellungnahme (60-70 WZ)
Национален кръг – продължителност – 20/25 минути на участник
Проверка на умението за устно изразяване:
Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация.
Втора задача – изразяване на аргументирано лично мнение въз основа на подадени две
различни становища по даден проблем.
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Единадесети клас
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken, Wortschatz/Grammatik –
Umformungen (10 Sätze)
2. Aufsatz (260-280 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ)
Национален кръг – продължителност – 20/25 минути на участник
Проверка на умението за устно изразяване:
Първа задача – коментар на сентенция, пословица, цитат.
Втора задача – коментар на проблем, илюстриран с текст и статистика, диаграма и др.
ПЕТА ГРУПА
Дванадесети клас
Областен кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – richtig/falsch
2. Lückentext – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта
3. Aufsatz (230-250 WZ)
Национален кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Lückentext – Grammatik/Lexik (15 Lücken) с избор от посочени три варианта
2. Leseverstehen – richtig/falsch
3. Aufsatz (230-250 WZ)
4. Übersetzung – Deutsch-Bulgarisch

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Провеждането на олимпиадата по немски език през учебната 2021 – 2022 година
следва да бъде съобразено с Графика за провеждане на ученическите олимпиади през
учебната 2021 – 2022 година, утвърден със заповед на министъра на образованието и
науката и с Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на
националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена
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със Заповед № РД 09-747 от 25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248 от
14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката.
При влошаване на епидемичната обстановка националният кръг на олимпиадата се
провежда отново по области и с формата на областния кръг (с изключение на Пета група),
като се спазват описаните правила на организация на областния кръг. В случай на
провеждане на националния кръг по области олимпиадата за учениците от Пета група (12
клас) се провежда по формата за национален кръг, описан в настоящия регламент, и
окончателното класиране е въз основа на общия брой точки от областния и от
националния кръг.
Начален час за областен кръг – 9.00 часа.
Начален час за национален кръг за VIII, IX, X и XI клас – 8.30 часа.
Начален час за национален кръг за ХII клас – 10.00 часа.
Националният кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2021 – 2022 година
ще се проведе в училището – домакин Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Димитър Димов“, гр. Плевен 5800, ул. ,,Александър Стамболийски“ № 22,
електронен адрес: gpche_pl@abv.bg.
Материалите за общинския кръг се изработват от комисия, определена със заповед
на директора на съответното училище, което провежда общинския кръг.
Проверката на писмените работи от общинския кръг и класирането на учениците
за областния кръг се извършват също от комисия, определена със заповед на директора на
съответното училище.
Писмените работи на учениците от общинския кръг НЕ СА анонимни.
На областния кръг за всеки ученик от петте възрастови групи, а на националния
кръг само за учениците от ХII клас се осигурява плик, в който са поставени:
- малък плик с малко бяло листче, на което учениците ЧЕТЛИВО изписват трите
си имена, училището и града, от който са;
- тестовите материали - листът за белова е включен в тестовите материали;
- по 2 листа за чернова.
След изтичане на определеното време за работа всеки участник поставя всички
материали и запечатаното малко пликче в своя голям плик, запечатва го и го предава на
квесторите.
Всички писмени работи от областния кръг и на учениците от ХII клас от
националния кръг СА анонимни. Листовете за чернова не се засекретяват.
Проверката на всяка писмена работа се извършва от двама проверители, като
първият проверител проверява с червен химикал, а вторият със зелен химикал. Под всяка
проверена и оценена писмена работа задължително трябва да бъдат отбелязани броят
точки за всеки отделен компонент на всеки от двамата проверители, общият брой
точки и имената на двамата проверители, срещу които последните трябва да са
поставили подписите си.
Предложени за националния кръг писмени работи, но непроверени според
изискванията на настоящия регламент, разсекретени писмени работи, както и писмени
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работи, съдържащи собствените имена на ученика/чката и/или други собствени имена или
знаци, се анулират от националната комисия.
Проверката на уменията за устно изразяване протича по следния начин:
Учениците от VIII, IX, X и XI клас теглят фиктивен номер, с който се явяват пред
съответната комисия. Този номер се записва от координатора на олимпиадата срещу името
на ученика в списък.
Всяка комисия получава график за устното явяване, който НЕ съдържа имената на
учениците, а само фиктивни номера. При явяването си всеки ученик се представя само с
фиктивния номер, който се записва от комисията в графика срещу определеното време за
явяване.
Преди устното си явяване всеки ученик изтегля лист със задачите и има 10 минути
за подготовка в съседна стая.
При оценяването на уменията за устно изразяване се вземат под внимание следните
критерии: съдържание, лексика, граматика, гладкост на изказа, произношение и
интонация.
След приключване на проверката за устно изразяване на всички ученици от
съответната възрастова група всяка комисия получава списъка с имената и фиктивните
номера на учениците, в който нанася получените от всеки ученик точки. Комисиите
изготвят окончателен протокол с имената на учениците и с общия сбор точки от областния
кръг и от проверката на уменията за устно изразяване на всеки един от тях.
Директорът на институцията, определенa за координатор на областния кръг, в срок
до 7 работни дни от състезателния ден изпраща, както следва:
1. на отговорния главен експерт в дирекция СПУО, МОН и на началника на
съответното РУО справка (по образец) за броя на проверените и оценените писмени
работи и копие на протокол № 3 (в електронен вид);
2. на Учебния център към Министерството на образованието и науката –
оригиналите на проверените писмени работи и малките пликчета с данните на учениците
и оригиналите на предоставените му от областната комисия протокол № 3 (по образец от
МОН) за резултатите на предложените ученици за допускане до национален кръг;
3. на училището – домакин на националния кръг, Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, гр. Плевен – списък на учениците, които
не са изразили съгласие по т. 11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите
олимпиади и на националните състезания, получена от директорите на училищата, от
които има предложени ученици.
Учебният център към Министерството на образованието и науката предоставя на
националната комисия протокол № 3, писмените работи и малките пликчета с данните на
учениците, предложени от областните комисии за допускане до участие в национален кръг
на олимпиадата.
Членовете на националната комисия извършват окончателното оценяване и
класиране на предложените от областната комисия участници в съответствие с настоящия
регламент и представят в МОН и на училището – домакин на националния кръг протокол
за допуснатите до участие в националния кръг в срок не по-късно от 10 работни дни преди
датата на националния кръг.
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Арбитрираните и окончателно оценените писмени работи на учениците, които не
са допуснати до национален кръг, се разсекретяват от областната комисия.
Разсекретяването се извършва след получаване на протокола с окончателните оценки от
арбитража на националната комисия.
Окончателните резултати на учениците от областния кръг се публикуват на
електронната страница на институциите – координатори на областния кръг, а на
официалната страница на съответното регионално управление на образованието се
предоставя информация за мястото на публикуване на резултатите (линк към
публикуваните резултати).
На електронната страница на МОН се публикуват протоколът с резултатите на
допуснатите до национален кръг, и протоколът с резултатите от националния кръг.
Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в националния
кръг (пътни, нощувки и дневни), са за сметка на участниците.
V. ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на писмените работи е съгласно критериите за проверка и оценка,
изготвени от членовете на Националната комисия към всеки тест.
В частта Leseverstehen буквално преписаните отговори на отворените въпроси се
оценяват с 0 т.
Създаден писмен текст, който съдържа под 70% от изисквания брой думи, не се
проверява и се оценява с 0 т.
Анулират се писмени работи, съдържащи собствени имена, имена на градове и
училища или знаци, които биха нарушили анонимността на работата.
Оценяването и класирането е въз основа на събрания брой точки:
за областен кръг се класират учениците, събрали най-малко 75% от
максималния брой точки;
за национален кръг се класират учениците, събрали най-малко 90% от
максималния брой точки, определени за всяка група;
окончателното класиране от националния кръг за групите VIII, IX, X и
XI клас е въз основа на общия брой точки от областния и от националния кръг.
окончателното класиране от националния кръг за XII клас е само на
база точките/оценката от националния кръг.
Оценките на учениците, които не са предложени от областната комисия за участие
в националния кръг, както и оценките, определени от националната комисия след
арбитража на писмените работи на учениците от областния кръг, предложени за участие
в националния кръг, са окончателни и не подлежат на обжалване.
Оценката от националния кръг е окончателна и не подлежи на обжалване.
Ученикът/чката може да види писмената си работа от областен и/или национален
кръг само в присъствието на председателя на областната/националната комисия. Не се
разрешава изнасяне, снимане или фотокопиране на писмената работа.
Националната комисия по немски език определя 5 (петима) лауреати от учениците
от XII клас, както и следните оценки на учениците от XII клас:
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а) оценка отличен (6) на първите 5 ученици (лауреати), получили най-голям брой
точки;
б) отличен (5,75) на учениците, получили от 95% (включително) до 99% от точките
на петия;
в) отличен (5,50) на учениците, получили от 90% (включително) до 94% от точките
на петия.
На участниците в групата от ХІІ клас, получили оценка не по-ниска от мн. добър
(5.00) на националния кръг на олимпиадата по немски език, същата оценка се признава
за резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите във Факултета по
класически и нови филологии и за специалностите в Стопански факултет на СУ „Св. Св.
Климент Охридски“.
Участниците в групата от ХІІ клас, класирани до десето място включително, се
приемат в програма „Германистика“ на Нов български университет, като им се присъжда
максимален резултат от теста за общообразователна подготовка (ТОП), без да участват в
класиране.
Председателите и членовете на областните комисии, националната комисия,
директорите на институциите – координатори и институциите – домакини изпълняват
задълженията си съгласно Правилата за организиране и провеждане на ученическите
олимпиади и на националните състезания, утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019
година, изменена със Заповед № РД 09-747 от 25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД
09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, и съгласно настоящия
регламент.
Участието в олимпиадата означава съгласие с правилата от настоящия
регламент.

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
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