МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и на основание
заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 091264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, националната комисия за организиране
и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2019-2020 г. прави следните
ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА,
КАСАЕЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ

В т. I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ да се чете:
 Национален кръг: 27.06.2020 г. (провежда се по региони)
В т. III. ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ да се чете:
ПЪРВА ГРУПА
Осми клас
Национален кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen (отворени въпроси, свързване на заглавие с текст) – 60 мин.
2. Lückentext – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта – 40
мин.
3. Aufsatz (180-190 WZ) – тема с опорни точки – 80 мин.
ВТОРА ГРУПА
Девети клас
Национален кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – отворени въпроси – 40 мин.
2. Lückentext – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от общо посочени 25 думи – 40 мин.
3. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte (220-240 WZ) – 100 мин.
ТРЕТА ГРУПА
Десети клас
Национален кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken + Wortschatz (5 Wörter/Ausdrücke) – 60 мин.
2. Aufsatz (240-260 WZ) + Stellungnahme (60-70 WZ) – 120 мин.
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Единадесети клас
Национален кръг – обща продължителност – 3 часа
1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken, Wortschatz/Grammatik –Umformungen (10 Sätze)
– 60 мин.
2. Aufsatz (260-280 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ) – 120 мин.
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ВАЖНО: Продължителността и форматът на изпита за ПЕТА ГРУПА (дванадесети клас) не се
променят.
В т. ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Да се чете: Провеждането на олимпиадата по немски език през учебната 2019-2020 година следва да
бъде съобразено с График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020
година, утвърден със заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката,
изменена със заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г. и със заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г., с Правила
за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени
със заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и със заповед №
РД 09-1037/12.05.2020 г.
Да се чете: Начален час за национален кръг за VIII, IX, X, XI и XII клас – 14.00 часа.
Да се чете: На националния кръг за всеки ученик от петте възрастови групи 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.
Да се чете: Всички писмени работи от областния кръг и от националния кръг СА анонимни.
Заличават се текстовете в частта: Проверката на уменията за устно изразяване протича по следния
начин.
Добавя се изречението: Проверката на писмените работи от националния кръг се извършва от
националната комисия в сроковете, определени в Правила за организиране и провеждане на
ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със заповед № РД 092784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.

В т. V. ОЦЕНЯВАНЕ да се чете:
-

окончателното класиране от националния кръг за групите VIII, IX, X, XI и XII клас е въз основа
на общия брой точки от областния и от националния кръг.

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
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