РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
Олимпиадата по испански език през учебната 2018-2019 година е за ученици
от VІІІ до ХІІ клас, изучаващи испански език като първи или втори чужд език, и
се провежда в писмена форма и времетраене от 4 астрономически часа.
Учебното съдържание, върху което се определят темите в съответствие със
състезателните групи, е от общообразователната подготовка за VІІІ клас с
интензивно изучаване на испански език, от общообразователната подготовка за ІХ
клас (след VІІІ клас с интензивно изучаване на испански език) като първи чужд
език и от профилираната подготовка за Х, ХІ и ХІІ клас като първи чужд език.
І. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Общински кръг: до 25. 01. 2019 г.
Областен кръг: 16. 02. 2019 г. – начало 9.00 ч.
Национален кръг: 30. 03. 2019 г. – начало 10 ч., РУО-Благоевград
ІІ. УЧАСТНИЦИ ПО КЛАСОВЕ
 І група – ученици от VІІІ клас;
 ІІ група - ученици от ІХ клас;
 ІІІ група - ученици от Х клас;
 ІV група - ученици от ХІ клас;
 V група - ученици от ХІІ клас.
Оповестяването на резултатите на учениците се извършва в съответствие с
т. 10, т. 11 и т. 12 от раздел I Ученически олимпиади на Правила за организиране и
провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната
2018-2019 година, утвърдени със Заповед № РД 09-2686 от 20.09.2018 г. на
министъра на образованието и науката.
Съответната декларация се подава преди провеждането на училищен /общински
кръг на олимпиадата до директора на училището, който от своя страна
информира РУО.
Участието в олимпиадата означава признаване на правилата от настоящия
регламент.
ІІІ. ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ
1. Компоненти:
А. Текст за четене с разбиране – стандартна страница, 30 реда
а) 6 въпроса към текста – 3 отворени и 3 с множествен избор (3 варианта, от които
само един е верен) или с възможност за избор Вярно/Грешно
б) 6 задачи за перифразиране от зададения за четене с разбиране текст (да се изрази
същото с други думи) – синоними и антоними на изрази, глаголи, съществителни и
прилагателни имена
Б. Комуникативни умения
а) 3 изказвания (реплики) – да се посочи в каква ситуация са направени.
б) 3 отговора – да се посочи на кой въпрос отговарят (3 варианта, от които само
един е верен)
В. 12 граматични задачи - множествен избор (3 варианта, от които само един е
верен)
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Г. Кратък текст от същото произведение, различен от предварително зададения за
четене с разбиране, с изпуснати 12 лексикални единици с множествен избор (3
варианта, от които само един е верен)
Д. Създаване на писмен текст по тема на основата на зададения за четене с
разбиране текст - 120-150 думи за VІІІ клас, 180-200 думи за ІХ клас, 230-250 думи
за Х клас, 280-300 думи за ХІ и ХІІ клас
2. Критерии за оценяване: максимален брой точки - 100
А. Текст за разбиране при четене – общ брой точки 24
 За а) – 12 т. и б) – 12 т.; по 6 задачи по 2 точки за всеки верен отговор
Б. Комуникативни умения – общ брой точки 12
 За а) и б)- по 2 точка за всеки верен отговор.
В. Граматични задачи - по 1 точка за всеки верен отговор. Общ брой точки 12
Г. Кратък текст с изпуснати лексикални единици – по 1 точка за всеки верен
отговор. Общ брой точки 12
Общ брой за всички подкомпоненти 60
Д. Създаване на писмен текст по тема на основата на зададения за четене с
разбиране текст – общ брой точки 40
 съответствие с темата – 4 т.
 спазване на зададения обем – 4 т.
 структура (логическа свързаност, прегледност) - 8 т.
 правопис – 8 т.
 граматическа правилност – 8 т.
 лексикално богатство – 8 т.
NB. Зададените задачи трябва да отговарят на учебното съдържание за
съответния клас.
Темите за общинския кръг на олимпиадата се изработват от съответните
училищни комисии.
Темите за областния и националния кръг се изработват от Националната
комисия.
ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Провеждането на олимпиадата по испански език през учебната 2018-2019 г.
трябва да бъде съобразено с Правилата за организиране и провеждане на ученическите
олимпиади и национални състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2686 от 20.09.
2018 г. на министъра на образованието и науката.
За областния кръг се класират ученици, получили най-малко 70 точки. На
арбитраж се подлагат писмените работи, които имат разлика най-малко от 5 точки
между резултатите на двамата проверители.
Обръщаме внимание на проверяващите писмените работи от областния
кръг учители, че във всяка проверена писмена работа трябва да се отбелязват
точките по компоненти и общият резултат на всеки един проверител, както и
средноаритметичният, придружен с подписите на проверителите. При
необходимост от арбитър, резултатът да се отбелязва с черен химикал и подпис.
Оценяването на създаването на писмения текст трябва да бъде придружено
задължително от кратка рецензия и съответните точки на двамата проверители,
разписани по шестте гореспоменати критерия на самите писмени работи на
учениците.
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Предложените за национален кръг писмени работи, които не са проверени
според тези изискванията, ще бъдат анулирани от националната комисия.
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.
Националната комисия арбитрира и оценява окончателно неразсекретените
писмени работи на учениците, предложени за участие в националния кръг. Тези
резултати са окончателни и не подлежат на обжалване. За националния кръг се
класират ученици, получили най-малко 90 точки.
Резултатите от националния кръг са окончателни и не подлежат на обжалване.
Националната комисия по испански език определя следните оценки на учениците от
XII клас:
а) оценка отличен (6) на първите 5 ученици, 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.
Лауреати на олимпиадата по испански език са първите пет ученици от ХІІ клас,
получили оценка отличен (6).
До 2 март 2019 г. в МОН, дирекция „Съдържание на предучилищното и
училищното образование“ на г-жа Веселина Ганева, държавен експерт, да се изпратят
неразсекретените проверени и оценени писмени работи само на участниците, които са
получили като краен резултат от областния кръг най-малко 90 точки. Към всяка работа
да бъде прикрепено неразпечатано малкото пликче, съдържащо трите имена на
ученика, училище и град. Заедно с това да се изпрати също така и информация за
учениците, подали декларация на училищния/общинския кръг да не бъдат оповестявани
техните резултати. Списъкът на фиктивните номера на учениците, предложени за
областния кръг, съдържащ брой точки и град, да се изпрати по електронна поща на
v.popova@mon.bg
Националната комисия Ви пожелава успешна работа!

3

