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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ИУЧ 

X клас 

 
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението по немски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към овладяване на 

основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на комуникативната компетентност на ученика и с общуването. 

Тази учебна програма е приложима за Х клас за обучение по немски език. 

Тази програма дава възможност за гъвкаво прилагане на изискванията за постигане на описаното ниво на знания и умения 

по немски език в съответствие с училищния учебен план. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва 

да постигнат в края на учебната градина по всяко едно от четирите умение чрез основните тематични области и конкретните теми 

към тях. 

Тематичните области, лексиката, граматичния материал, устните и писмените речеви дейности в програмата по немски език 

са Ориентирани към интересите и възрастовите на учениците. Нивото на трудност се увеличава прогресивно, като програмата 

следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящи 

се за целия етап на обучението. 

Програмата дава възможност на учителя да прилага различни иновативни методи на обучение, стимулиращи 

индивидуалното им развитие, съобразени с темпото развитие на учениците. 

 

Цели на обучението 

 

Настоящата учебна програма ИУЧ има за цел да: 

- завърши изграждането на комуникативна компетентност на ученика  

- надгради общата и езикова култура на ученика 

- затвърди желанието на ученика да ползва два чужди езика в междукултурното общуване 

- изгради личността на ученика в контекста на родния език и изучаване на първи чужд език 

- да се обогатява мотивационната сфера на ученика чрез учебното знание по втория чужд език 

- да затвърди самочувствието и съзнанието за национална идентичност и достойнство 

- създаде социално отговорно отношение и поведение на учениците 

 

Структурата на учебната програма спомага за ориентиране на ползващите я ученици, родители и автори на учебници и учебни 
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помагала да изработят подходящи стратегии, както за изучаване на езика, така и за изработване за система за обективно оценяване. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
 
 

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Ученикът може: 

• да разбира често употребяване 

думи и изрази, общата 

информация и полезни 

подробности в ясно 

формулирани текстове по 

познати и всекидневни теми, 

представени с ясна дикция, 

нормално темпо на речта и 

произношение, характерно за 

езика; 

• да разбира кратки, ясни 

указания и да следва несложни 

упътвания, когато се говори 

бавно и ясно със стандартно 

произношение и характерна за 

езика интонация; 

• да проследява кратък 

разговор, като идентифицира 

лицата и темата; 

• да разбира общата 

информация в ограничени по 

обем, несложни текстове; 

 

Ученикът може: 

• да извлича основна информация, 

да разбира познати имена, думи 

и изрази, срещани в обичайни 

ситуации от всекидневието; 

• да разбира кратки писма, 

покани, електонни съобщения, 

определяйки изразените в тях 

намерения 

• да разбира онагледена кратка и 

несложна информация; 

• да разбира кратки и несложни 

текстове, включващи позната 

лексика и изучавани 

граматични структури, като 

при необходимост ги 

препрочита; 

• да се ориентира и да открива 

необходимата полезна 

информация в обяви, проспекти, 

реклами, менюта, разписания, 

указания и др.; 

• да се ориентира б несложни 
текстове с помощта на 

илюстративен материал и 

компенсаторни стратегии 

 

 

При диалогична реч: 

 

Ученикът може: 

• да общува в обичайни 

ситуации, които изискват пряк 

обмен на информация по 

познати теми; 

• да общува по несложен начин, 

подпомогнат от събеседника, 

който е готов да повтори или 

преформулира бавно казаното; 

• да участва в кратък разговор за 

близкото си обкръжение; 

• да установява контакт, да търси и 

дава информация при изпълнение 
на лесни, обичайни задачи и 

дейности по познати всекидневни 

• да установява кратък социален 
контакт, използвайки несложни 

форми на вежливост; 

• да говори нормално, макар и с по- 

дълги паузи, с произношение и 

интонация, ненарушаващи 

разбирането. 

 

При монологична реч: 

 

Ученикът може: 

• да се представя, използвайки 

Ученикът може: 

  

•  да попълва основните си 

лични данни във формуляр 

•   да се представя с несложни 

кратки изречения; 

•  да пише поздравителна картичка 

с кратък текст и кратко лично 

писмо, като при необходимост 

ползва опори и речник; 

•    да пише писмо/ електронно 

писмо, в което отправя покана, 

изразява благодарност, извинение, 

използвайки несложни изразни 

средства и връзки; 

•    да съставя несложен писмен 

текст с ограничен обем думи, като 

ползва опори. 
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  прости изречения; 

• да описва семейството си и  хора 

от близкото си обкръжение 

• да изразява съгласие и 

несъгласие по познати теми 

• да разказва на кратко за цвоеето 

ежедневие, дейности и 
предпочитания; 

• да говори, макар и бавно, 

възможно и с по-дълги паузи и с 

произношение и интонация, 

ненарушаващи разбирането; 

 

 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

 

Тематични области 
Очаквани резултати (компетентности по четирите 

основни умения: слушане, четене, говорене и писане) 
Нови знания 

 

Необходимо е да съдържат 

елементи или отделни 

теми, свързани с културата 

на Германия и 

другите немскоезични държави. 

Изкуствата и технологиите да 

са представени в дейностите. 

Гражданското образование да 

се интегрира във всяка 

СЛУШАНЕ 

 
Ученикът може: 

 

• да разбира общо съдържанието на текстове и диалози 

и да схваща най- същественото в кратки послания, 

обяви, съобщения, свързани с изучаваните 
тематични области, когато се  

ГРАМАТИКА 

DAS VERB 

➢ Präsens 

• Hilfsverben – sein/haben 

• schwache Verben – mit den Themen 

verbundene trennbare Verben und nicht 

trennbare Verben 

• Verben mit Stammvokalwechsel - mit den 
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подходяща тема. 

 
І. Аз и другите 

• Лична информация 

• Семейство и приятели 

говори бавно и ясно със стандартно произношение и 

характерна за езика интонация; 

• да проследява разговори , като разбира 

комуникативни намерения и идентифицира 
лицата и темата 

• да разбира конкретни и необходими 

подробности в ясно формулирани текстове по 
предвидените в програмата тема 

• да разбира често употребявана лексика и изрази, 
свързани с изучаваните тематични области; 

• да разбира общата информация в ограничени по 

обем, несложни текстове, когато се говори бавно и 

ясно със стандартно произношение и характерна за 

езика интонация;; 

 

ЧЕТЕНЕ 

 

Ученикът може: 

• да разбира общата информация от кратки писма, 

покани и електронни съобщения по изучаваните 

тематични области; 

• да разбира онагледена кратка и несложна 

информация от текстове, отговарящи на 

тематичните области предвидени в програмата; 

• да разбира общото съдържанието текстове, 

включващи позната лексика и изучавани 

граматични структури; 

•  да се ориентира и да извлича необходимата  

основна информация в обяви, проспекти, реклами, 
менюта, разписания, указания и др.; 

•  да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в 

обичайни ситуации от ежедневието по изучени теми 

Themen verbundene trennbare Verben und 

nicht trennbare Verben 

• Die Modalverben 

- sollen, müssen 

- mögen, wollen 

- können, dürfen 

• Öfter auftretende mit dem Themen 

verbundene Verben mit Präpositionen: 

- warten, bitten, denken, schreiben, sagen, 

antworten, teilnehmen, erzählen, 

telefonieren, helfen, einladen, fragen, 

gratulieren, arbeiten 

• Imperativ 

 

➢ Präteritum 

• haben 

• sein 

 

SUBSTANTIV 

➢ bestimmter und unbestimmter Artikel 

➢ Negativartikel 

➢ Singular, Plural 

➢ Deklination 

• Nominativ 

• Akkusativ 

• Dativ 

➢ Komposita 

 
NEGATION 

➢ nein, nicht 

➢ Position im Satz 

 

ІІ. Светът около мен 

• Моят дом, моето родно място 

• Моето училище-учебни 
предмети и дейности 

 
ІІІ. Всекидневие 

• Моят ден 

• Свободно време 

• Любими занимания 

 

ІV. Здраве и здравословен 

начин на живот 

• Части на човешкото тяло 

 
V. Природа и екология 

• Сезони, време, климат 

• Растения и животни 

• Домашни любимци 

 
VІ. Моята родина и светът 

• Германия и другите 

немскоезични страни - обща 

информация 

• Празници и традиции 
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 ГОВОРЕНЕ 

 

При диалогична реч 

 

Ученикът може: 

• да общува по несложен начин, подпомогнат от 
събеседника, който е готов да повтори бавно 

или преформулира казаното; 

• да води несложен разговор по познати теми, като 

задава и отговаря на несложни въпроси; 

• да изразява свои непосредствени желания и 
потребности; 

• да установява кратък социален контакт, използвайки 

несложни форми на вежливост; 

• да говори нормално, с произношение и 

интонация, ненарушаващи разбирането; 

• да  владее компенсаторни комуникативни стратегии. 

 

При монологична реч: 

 

Ученикът може: 

• да се представя, използвайки прости изречения; 

• да описва в много кратък вид хора, с които общува, 

условията си на живот и заобикалящата среда; 

• Да изразява съгласие и несъгласие; 

• да разказва посредством прости фрази за 

всекидневните си дейности и предпочитания; 

• да говори, макар и бавно, възможно и с по-дълги 
паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи 

разбирането; 

• да използва компенсаторни комуникативни 

стратегии. 

PRONOMEN 

➢ Personalpronomen 

• Nominativ 

• Akkusativ 

• Dativ 

➢ Possessivpronomen 

• Nominativ 

• Akkusativ 

• Dativ 

➢ Unpersönliches es in Ausdrücken wie: 

es gibt, es stimmt/es stimmt nicht, es geht; bei 

unpersönlichen Verben: es regnet, es schneit 

 
ADJEKTIV - PRÄDIKATIVER GEBRAUCH 

➢ Steigerung einiger mit den Themen 

verbundenen Adjektive 

 

ADVERBIEN 

➢ gern 

➢ Steigerung von gern in Ausdrücken wie: ich 

esse lieber..., am liebsten esse ich ... 

 
MENGENANGABEN UND MAßEINHEITEN 

➢ Meter, Zentimeter, Kilometer 

➢ Liter, Kilo, Gramm, 

 

ZAHLEN 

➢ Kardinalzahlen 

• 1 – 20 

• 20 – 100 

➢ Jahreszahlen 

➢ Ordinalzahlen (das Datum) 
➢ Uhrzeit 
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 ПИСАНЕ 

 

Ученикът може: 

•  да попълва формуляр с основните си лични данни; 

• да се представя с несложни кратки изречения; 

• да описва с елементарни изрази и фрази себе си и 

хора от близкото обкръжение; 

•  да пише кратък текст за картичка, електронно 

съобщение или писмо, по зададени опори, като при 

необходимост ползва речник; 

•да съставя несложен писмен текст по изучаваните 

тематични области с ограничен обем думи, като 

ползва опори; 

•- да изпълнява елементарни проекти (творчески 

задачи) по зададени познати и/или изучени теми. 

 

В Х клас всеки създаден от учениците писмен текст 

трябва да бъде с обем 70-90 думи. 

 

PRÄPOSITIONEN 

➢ Präpositionen mit Dativ: seit, von, aus, nach, 

zu, bei, mit 

➢  Präpositionen mit Akkusativ: um, für, ohne, 

durch, gegen 

 

SATZ 

➢ Aussagesatz 

➢ W-Frage 

➢ Ja-/Nein-Frage 

• Antwort mit doch 

➢ Satzverbindung mit: 

• und, aber, oder, denn; 

 

Включват се елементи от речевия етикет: 

поздрав, обръщение, представяне, запознаване, 

сбогуване, извинение,  съгласие/несъгласие, 

благодарност, молба, покана, поздравление, 

пожелания за празници. 

 

ЛЕКСИКА 

 

Включва основни лексикални единици, 

необходими за несложна комуникация по 

предвидените от програмата тематични 

области. 
Включват се елементи от речевия етикет: 

поздрав,обръщение,представяне,запознаване, 

сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, 
инструкции, съвет, препоръка, благодарност, 

молба, покана, поздравление, пожелания за 
празници. 

 

 

Годишен брой часове за изучаване на предмета в Х клас - 72 часа 
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

 
Текущи оценки за учебен срок в: Х клас 

Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 2 оценки 

Писмени домашни работи минимум 1 оценка 

Контролна работа 1 оценка 

Класна работа 1 оценка 

Работа по проекти 1 оценка 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Програмата дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното 

развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и  насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия  живот. 
 

Oбучението по немски език дава възможност ученикът: 

• да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности; 

• да прилага на практика изучавания език: да чете, да разбира устна реч, да общува, да се изразява в писмена и устна форма; 

• да изгради положително отношение към изучаването на немски език и култура. 

 
ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

В процеса на обучение се поставя акцент върху: 

• личностно-ориентирано обучение, което позволява диференциран подход; 

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

• формиране на базова култура на личността: нравствена, правна, естетическа, физическа, култура на труда, на общуването и за развиване на 

творчески умения и независимо мислене на учениците; 

• принципа на преподаване от лесно към трудно, от изучено към ново, като се създават асоциативни връзки с изучаваното по другите предмети, 

новият материал се съпоставя с изучения; ученикът се поставя в условия да сравнява, да открива съвпадения и различия, да обобщава, да търси 

и предлага свои решения; 

• интегрираното изграждане на четирите езикови умения, обръщайки внимание на развитието на говорните компетентности; 

• усъвършенстване на комуникативните умения чрез разнообразяване на ситуациите и прилагане на интерактивни методи на обучение; 

• общуването на немски език в клас (българският език се използва при необходимост); 

• развиване на толерантност и интерес към други култури, както и на националната идентичност при поднасяне на информация за ФР  


