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ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Специалност: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РЧЕО
ОКС „Магистър“ – редовно обучение
Държавният изпит представлява писмен изпит по английски език, изготвен спрямо
компетенциите на ниво В2 от Европейската езикова рамка.
Слушане с разбиране: очаква се студентите да могат да разбират сравнително дълги
устни изложения и лекции и да следят дори сложна аргументация, при условие, че темата им е
позната, както и да могат да разбират повечето телевизионни и информационни предавания,
актуални репортажи и филми.
Четене с разбиране: очаква се студентите да могат да разбират статии и доклади със
съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции, както и да
разбират съвременна литературна проза.
Говорене: очаква се студентите да могат да общуват с носители на езика сравнително
леко и непринудено; да могат да участват активно в дискусии на познати теми, да излагат и да
отстояват становищата си; да могат да дават ясни и подробни описания на широк кръг от
теми.
Писане: очаква се студентите да могат да напишат ясен, подробен текст по широк кръг
от теми; да могат да напишат есе или доклад, които представят информация или аргументи за
или против определено становище, както и да могат да описват нюансирано значими за тях
събития и преживявания.
Изпитът се състои от писмена практическа част, която включва следните компоненти:
а/ слушане с разбиране;
б/ четене с разбиране;
в/ граматика:
- граматичен тест със затворени въпроси (избор на един от множество варианти);
- словообразуване;
- перифразиране;
г/ лексикален тест със затворени въпроси (избор на един от множество варианти);
д/ писмено задание до 180 думи по зададено условие.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките на отделните компоненти.
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І. GRAMMAR
1. Present – time reference: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present perfect
Continuous
2. Past – time reference: Past Simple, Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous,
Would, Used to, Be / Get used to
3. Future – time reference: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect
Continuous, Be going to do, Present Simple, Present Continuous
4. Articles: Countable and Uncountable Nouns, Quantifiers
5. Conditionals: Zero, First, Second, Third, Mixed – unless, in case, as\so long as, provided that
6. Modal Verbs: permission, ability, advice, criticism, obligation and necessity, degrees of
certainty – epistemic necessity – logical assumption, possibility, predictability
7. Comparatives and Superlatives: so, such, enough, too
8. The passive: the causative, impersonal and personal passives
9. Ing form and To infinitive
10. Questions: question tags, indirect questions
11. Reported Speech – reporting verbs, reported statements, and reporting questions
12. Relative clauses
13. Participial Phrases
14. Inversion and emphasis
II. VOCABULARY
1. Travel and Transport
2. Hobbies, Sports, and Games
3. Science and Technology
4. The Media
5. People and Society
6. The Law and Crime
7. Health and Fitness
8. Food and Drink
9. Education and Learning
10. Weather and Environment
11. Money and Sopping
12. Entertainment
13. Fashion and Design
14. Work and Business
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