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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 
(X КЛАС - ИУЧ) 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

 

СЛУШАНЕ 

 

ЧЕТЕНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Ученикът може:  

 

 

 да разбира общото съдържание на  

Ученикът може:  

 

 да разбира общото съдържание и 

извлича  

 

Ученикът може:  

При диалогична реч  

 да започва, поддържа и завършва 

разговор по  

 

Ученикът може:  

 да създава описателни и  

повествователни текстове по 

текстове по познати теми,  

 да разбира основната информация и 

конкретни подробности от текстове от 

по-широки области на обществения 

живот, съдържащи общоупотребявана 

лексика  

 да проследява разговор по познати 

теми между носители на езика, като 

разбира комуникативните намерения и 

идентифицира лицата, темата на 

разговора, мнения и чувства;  

 да разбира общия смисъл на 

информация от средствата за масово 

осведомяване.  

 

основна информация от автентични 

и/или адаптирани художествени и 

научнопопулярни текстове свързани 

с актуални събития;  

 да проследява логическата и 

хронологичната последователност на 

събитията в текстове по познати 

теми,  

 да разбира и открива необходима 

информация от различни обяви, 

описания, инструкции и др.;  

 да разбира конкретна информация 

от текстове,  

 

познати теми или теми, свързани с 

актуални събития в съответствие с 

комуникативната задача;  

 да изразява лично мнение, 

съгласие или несъгласие;  

 да изразява и да реагира на 

чувства;  

 да използва уместна и 

разнообразна лексика, съответстваща 

на комуникативната ситуация;  

 да говори относително гладко,  

При монологична реч  

 да представя информация по 

познати теми и теми, свързани с 

актуални събития или с личните 

интереси, като изтъква най-

същественото в нея;  

 да описва случки, събития и 

преживявания;  

 да преразказва устно кратки 

текстове; 

познати теми или теми, свързани с 

актуални събития;  

да пише съчинения от различен 

тип – описание, разказ, изразяване 

на мнение 

 да създава кратки 

информативни текстове;  

 да попълва формуляри, анкети 

и др. 

 да разработва проекти по 

познати теми, като използва 

различни източници;  

 да води лична кореспонденция,  

 да разказва и/или да 

преразказва история.  

 



Нови знания  

ФОНЕТИКА  

Редукция на гласни в свързана реч (произношение на модални глаголи и предлози)  

Интонационни модели  

Омографи;  омофони  

 

ГРАМАТИКА  

1. Съществително име  

Членуване  

Словообразуване  - абстрактни съществителни; сложни съществителни. 

Съставни съществителни имена (compound nouns), множествено число на съставни съществителни имена  

2. Прилагателно име  

Употреба на прилагателните имена като съществителни (the rich, the poor, etc.)  

Съставни прилагателни имена (compound adjectives)  

3. Употреба на времената 

5. Фразеологични глаголи – put, give, get, break, turn, keep cut, check 

6. Модални глаголи – Правене на изводи и предположения и употреба на модални глаголи.   

4. Условни изречения:  

 с unless;  

 други начини за изразяване на условност (disguised conditional – in case, as long as, provided, assuming, supposing, on condition, etc.).  

Imaginary situations – present and past (I wish…, Suppose…, Imagine…, If only…, …as if…)  

Инфинитив:  

 (непълен) след глаголи за възприятие – see, hear, feel, watch, notice, etc.;  

 (пълен) след модални глаголи – ought, used, need;  

 глаголи, които изискват само инфинитив;  

 форми на инфинитива (simple, perfect, passive).  

5. Герундий:  

 след глаголи за възприятие – see, hear, feel, watch, etc.;  

 глаголи, които изискват само герундий; глаголни форми, които се употребяват с както с герундий, така и с инфинитив. Глаголи, които се 

употребяват с инфинитив и с герундий с различно значение (stop, remember, forget, try, etc.)  

  форми на герундия (simple, perfect, passive).  

 



 

СИНТАКСИС  

1. Емфатични конструкции (It was Maria who…; What I think is…)  

Сложно съставно изречение:  

 определителни подчинени изречения (non-defining relative clauses);  

 определителни подчинени изречения (omitting the relative pronoun);  

 обстоятелствени подчинени изречения (за причина, за цел, за резултат и пр.).  

2. Непряка реч (commands, requests, advice, invitations, offers, suggestions).  

Функционална употреба на непряка реч (смесени изречения и изказвания).  

Функционална употреба на прости и сложни изречения.  

3. Страдателни (пасивни) конструкции 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И 

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ  
.  
ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

• прилагане на личностно-ориентирано обучение 

• прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент върху практическото приложение на езика;  

• формиране на базова култура на личността 

• развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците;  

• интегрирано изграждане на четирите езикови умения с акцент върху развиването на говорните компетентности;  

• общуване в клас на английски език  

• изграждане на нагласа за междукултурно общуване, развиване на толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, 

както и на чувство за национална идентичност при изучаване на  социокултурната информация за Обединеното кралство и САЩ.        

 

УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ   
- интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и 

писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в 

предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. 

 



КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  
- обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, 

подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. 

МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА 

ТЕХНОЛОГИИТЕ  
- дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и 

технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с учебните предмети математика, биология и здравно 

образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и информационни технологии. 

 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
- използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен 

предмет информационни технологии. 
 

Тематични области  

 
1. Аз и светът около мен 

- ценностна система и лични качества 

- мода, облекло и външен вид  

- физически характеристики, описание 

2. Природа и екология 

- природни бедствия 

- диви животни 

- метеорологично време 

3. Социална среда  

- аз и другите 

- образование 

- иновативни технологии 

- професии 

4. Развлечения 

- култура и изкуство 

- книги и литература 

- театър и театрални постановки 

- музика 

5. Екологични организации и инициативи 

6. Емоции и чувства  

7. Здраве и храна  

- диети, рецепти и физически упражнения 

- заболявания, симптоми, лечение 

8. Пътуване 

- видове туризъм 

- почивки 

- туристически екипировки и оборудване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ -   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 10 

клас  

  

НОВИ ЗНАНИЯ-  88 ч. 

ПРЕГОВОР  -       32  ч. 

КОНТРОЛНА РАБОТА -  6 ч. 

Първи срок-  18 седмици по 4 часа =  72 ч. 

Втори срок-   18 седмици по 3 часа =   54ч. 

ОБЩО- 126 ч. 

 
I. Living together  - общо 11 часа - Reading comprehension, topic 

related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

Test - 1 час 

Revision – 4 часа 

II. Survival  - общо 11 часа - Reading comprehension, topic related 

vocabulary, grammar, listening comprehension, developing 

writing, speaking skills 

Test – 1 час 

Revision – 4 часа 

III. Work – Общо 11 часа - Reading comprehension, topic related 

vocabulary, grammar, listening comprehension, developing 

writing, speaking skills 

                    Revision 4 часа 

                    Test 1 - час 

IV. Entertainment  - Общо 11 часа - Reading comprehension, topic 

related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

V. Can you help?  - общо 11 часа - Reading comprehension , topic 

related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

                   Test – 1 час  

Revision – 4 часа  

VI. Don’t be afraid!  - общо 11 часа - Reading comprehension, topic 

related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

                   Revision – 4 часа 

                   Test - 1 час 

VII. Health &Food  - общо 11 часа - Reading comprehension, topic 

related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

                    Revision – 4 часа 

Test - 1 час 

VIII. Amazing Journeys – общо 11 часа - Reading comprehension, 

topic related vocabulary, grammar, listening comprehension, 

developing writing, speaking skills 

                    Revision – 4 часа 

  

 

 

 

                            

 

 


