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Обучението по португалски език I ниво в средно общообразователните училища е насочено към овладяване на основни знания и 

умения, свързани с общуването, изграждането на комуникативни компетентности на ученика и опознаване на различни аспекти от 

португалската култура. Програмата описва задължителната образователна подготовка по чужд език за учениците от X клас на 

очакваното ниво А2 по Общата европейска езикова рамка. Тя дава възможност за гъвкаво прилагане на изискванията за постигане на 

описаното ниво на знания и умения по португалски език в съответствие с училищния учебен план. Учебната програма конкретизира 

резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на учебната година по всяко едно от четирите умения чрез основните 

тематични области и конкретните теми към тях. 

Тематичните области, лексиката и граматическият материал са ориентирани към интересите и възрастовите особености 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 обучение. 

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

развитие, съобразени с темпото на развитие на учениците и тяхната мотивация за учене. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА  

В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Ученикът може: 

 да разбира най-основното в 

кратки указания, обяви, 

съобщения, представени с 

ясна дикция и нормално 

темпо на речта, стандартно 

произношение и характерна 

за езика интонация 

 да проследява кратък 

разговор, като разбира 

комуникативните 

намерения и идентифицира 

лицата и темата 

 да разбира често 

употребявани думи и 

изрази, общата информация 

Ученикът може: 

да извлича основна 

информация, да разбира 

познати думи и изрази, срещани 

в обичайни ситуации от 

всекидневието; 

 да разбира кратки писма, 

покани и електронни 

съобщения, определяйки 

изразените в тях намерения 

 да се ориентира в несложни 

текстове с помощта на 

илюстративен материал и 

компенсаторни стратегии 

 

Ученикът може: 

При диалогична реч: 

 да общува в обичайни 

ситуации, които изискват пряк 

обмен на информация по 

познати теми 

 да установява контакт, да 

търси и дава информация при 

изпълнение на лесни, обичайни 

задачи и дейности по познати 

всекидневни теми 

 да участва в кратък разговор 

за близкото си обкръжение 

 да говори нормално, макар и 

с паузи, с произношение и 

интонация, ненарушаващи 

Ученикът може: 

 да попълва формуляри с 

лични данни 

да пише кратки текстове за 

себе си, семейството си и 

близкото си обкръжение 

 да пише текстове за своето  

ежедневие и свободно време 

 да пише писмо/електронно 

писмо, в което отправя покана, 

изразява благодарност, 

извинение, използвайки 

несложни изразни средства и 

връзки 
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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 

разбирането 

При монологична реч: 

 да описва семейството си и 

хора от близкото обкръжение 

 да изразява съгласие или 

несъгласие по познати теми 

 да разказва накратко за 

своето ежедневие и бъдещи 

намерения 

да говори нормално, макар и с 

паузи, с произношение и 

интонация, ненарушаващи 

разбирането 

 

 

 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Тематични области 

Очаквани резултати от четирите 

основни умения: слушане, четене, 

говорене, писане 

Нови знания 

 

Необходимо е да има елементи и/или 

отделни теми, свързани с културата, 

историята, изкуството на Португалия и 

португалоезичните страни, а също така 

и въпроси и теми от гражданското 

образование и устойчивото развитие с 

активно прилагане на ИКТ в клас. 

 

I Аз и другите 

1. Лична информация и поздрави 

- Лични имена 

- Националност 

- Адрес и телефон 

- Градове и държави 

 

СЛУШАНЕ 

Ученикът може: 

• Да разбира съдържанието на 

текстове и диалози, представени с 

ясна дикция, нормално темпо на 

речта и стандартно произношение; 

• Да проследява разговор, като 

разбира комуникативните 

намерения и идентифицира лицата и 

темата; 

• Да разбира често употребявани 

изрази и лексика; 

• Да разбира конкретни и необходими 

подробности в ясно формулирани 

 

ГРАМАТИКА 

 

Verbos de movimento – ir, voltar, virar 

Preposições e suas contrações– em, de, a, 

por, para 

 

Pronomes demonstrativos 

Futuro próximo – verbo ir + inf 

 

Expressões de tempo 

Fórmulas de cortesia 

Dar e pedir informação; dar opinião 

Aceitar ou recusar um convite 
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- Професии 

2. Моето семейство и близкото ми 

обкръжение 

- Роднински връзки 

- Външен вид 

- Чувства и емоции 

 

 

II Светът около мен 

1. Моето родно място 

- Сгради 

- Посоки и ориентация 

- Транспортни средства 

- Околна среда и 

забележителности 

2. Моят дом 

- Видове стаи 

- Обзавеждане  

3. Моето училище 

- Класната стая и кабинети 

- Учебни предмети и помагала 

- Седмичен график 

 

III Ежедневие 

1. Моят дневен режим 

2. В супермаркета (хранителни 

продукти и напитки) 

3. Човешкото тяло и здравето 

4. Облекло 

5. Хоби, любими занимания, навици 

6. Пътуване 

7. Животни и растения 

8. Сезони и климат 

 

текстове по предвидените в 

програмата теми; 

• Да разбира кратки описания по 

темите; 

• Да разбира указания за изпълнение 

на учебни дейности. 

 

ЧЕТЕНЕ 

Ученикът може: 

• Да разбира основни понятия, 

свързани с темите, предвидени в 

програмата; 

• Да разбира общото съдържание на 

текстове, отговарящи на 

тематичните 

области, предвидени в програмата; 

• Да разбира конкретната тема и 

комуникативните; 

• Да извлича основна информация и 

полезни подробности от текстове по 

темите, предвидени в програмата; 

• Да открива конкретна информация в 

информативни текстове; 

• Да се ориентира в несложни 

текстове; 

• Да разбира указания за изпълнение 

на учебни дейности 

 

ГОВОРЕНЕ 

При диалогична реч: 

Ученикът може: 

• Да общува в обичайни ситуации, 

които изискват пряк обмен на 

несложна информация по темите, 

Adjetivos - Comparativos e superlatives 

 

Pretérito perfeito simples – PPS 

• Verbos regulares 

• Verbos irregulares 

• Uso, advérbios e expressões de tempo 

 

Pretérito Imperfeito do Indicativo 

• Verbos regulares 

• Verbos irregulares 

• Uso, advérbios e expressões de tempo 

 

Pronomes pessoais com função de 

complemento direto e indireto 

 

ЛЕКСИКА 

Лексикалният базов минимум включва 

основни лексикални единици, необходими 

за базова комуникация по предвидените 

от програмата тематични области: 

• личност, самоличност, 

националност 

• дом и семейство, роднински връзки, 

приятели 

• дневен режим; занимания и 

интереси 

• дом (адрес, телефон, етаж, 

помещения в дома, мебели) 

• външен вид и някои черти от 

характера 

• обществени сгради 

• основни части на човешкото тяло 

• здравословно състояние, проблеми 

и оплаквания 
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IV Португалска култура 

1. Забележителности 

2. Кулинария 

3. Популярни личности 

4. Традиции 

предвидени в 

програмата; 

• Да установява контакт, да търси и 

дава 

информация при изпълнение на 

лесни, 

обичайни задачи и дейности по 

изучаваните теми; 

• Да участва с реплики в разговор за 

близкото си обкръжение; 

• Да говори нормално, с 

произношение и интонация, 

ненарушаващи разбирането 

 

 

При монологична реч: 

Ученикът може: 

• Да описва по несложен начин 

семейството си и хора от близкото 

си обкръжение; 

• Да изразява съгласие или 

несъгласие по 

изучаваните теми; 

• Да разказва накратко за своето 

ежедневие, минало и бъдещи 

намерения; 

• Да говори нормално, с 

произношение и интонация, 

ненарушаващи разбирането; 

 

ПИСАНЕ 

Ученикът може: 

• Да попълва формуляр с основни 

лични данни; 

• хранителни продукти (плодове, 

зеленчуци, месо и др.), пазаруване в 

магазина 

• облекло 

• метеорологично време и сезони 

• географски понятия 

• градински растения и домашни 

животни 

• празници и традиции в България и 

Португалия (пейзаж, градове, 

забележителности; ваканция в 

Португалия) 

 

Лексикалният минимум включва езикови 

средства за реализиране на следните 

речеви актове: 

поздрав, обръщение, представяне, 

запознаване, сбогуване, 

съгласие/несъгласие, мнения, желания, 

предпочитания, благодарност, молба, 

извинение, покана, поздравление, 

пожелания за празници, учтивост, 

разказване, описание 
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• Да пише кратък текст/електронно 

писмо, в което разказва за себе си и 

ежедневието си, минало и бъдещи 

намерения; за своя роден град, 

училище и клас; за своя дневен 

режим, за географски обекти в 

България и в Португалия, за 

празниците и традициите на 

България и Португалия, като при 

необходимост ползва справочни 

пособия, включително и учебен 

речник; 

• Да описва семейството и приятелите 

си, дома си или любима стая, себе 

си и здравословното си състояние, 

като при необходимост ползва 

опори; 

• Да пише писмо/електронно писмо, в 

което отправя покана, изразява 

благодарност, извинение, 

поздравление използвайки 

несложни изразни средства. 

 

 

Годишен брой часове за изучаване на предмета - 144 часа 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Текущи оценки за учебен срок X клас 

Устни изпитвания и участие в работа в клас Минимум 2 оценки 

Писмени домашни работи Минимум 1 оценка 

Контролни работи Минимум 1 оценка 

Класна работа 1 оценка 

Работа по проекти 1 оценка 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 

Тази програма дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии за стимулиране на 

индивидуалното развитие на учениците, както и за мотивацията им за учене през целия живот. 

Обучението на португалски език има за цел: 

 да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности на учениците; 

 да мотивира ученика да използва португалски език за комуникация: да чете, да разбира, да прилага основни умения за 

изразяване в устна и писмена форма; 

 да изгражда положително отношение към изучаването на португалски език и култура; 

 

 

ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК 

Обучението по португалски език се осъществява чрез: 

 прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява диференциран подход; 

 прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент на практическата насоченост; 

 развиване на творческите умения на учениците; 

 прилагане на принципа 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; 

 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; 

 общуване в клас на португалски език; 

 развиване на толерантност и интерес към другите култури, както и на национална идентичност при поднасяне на информация за 

Португалия и португалоезичните страни. 
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УЧЕН ПЛАН: 15.09.2020 – 30.06.2021 

МЕСЕЦ/ 

СЕДМИЦА 

 

ТЕМА ЕЗИКОВИ 

УМЕНИЯ 

ОСНОВНИ НОВИ 

ПОНЯТИЯ/ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

МАТЕРИАЛИ БЕЛЕЖКИ 

Септември: 

1. 

Revisão 

 

    

2. Revisão     

2. Revisão     

3. Teste Jh Verificação dos 

conhecimentos 

  

Октомври: 

3. 

Serviços e comércios Vocabulário – percurso e 

transporte 

Verbos de movimento 

Verbos + preposições a, de, 

por, para, em 

Unidade 8, 

transportes, verbos de 

movimento, p. 140-

141, 145 

 

4. O elétrico 28 

 

Traduzir texto 

 

Pedir e indicar informaçõs 

sobre percursos 

Usar Por e Para 

-p. 142 

- p.143-144, 146 

 

4. Preposições A, Para, 

Por 

Diferenciar as preposições 

para, por, a 

Usar as preposições 

Contradição das preposições 

a e por 

p.143-144, 146 

 

 

5. Exercícios gramaticais  Praticar as preposições   

5. Pedir e indicar 

informação sobre 

percurso  

Dar e pedir informação Usar as preposições p. 146-147 

 

 

6. Exercícios gramaticais Descrever um percurso Praticar as preposições   

6. Que horas são Indicar a hora Preposições de tempo: de, à Caderno, p.45-47  

7. Exercícios gramaticais Praticar os números Dar informação sobre a hora   

7. Compras e lojas -  Vocabulário ir às compras Indicar tipos de lojas, falar 

sobre as compras 

Unidade 9, p. 156-

157, 160/D, Caderno 

p.61/T 
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Ноември:  

8. 

O que vamos fazer 

hoje? 

Falar de ações no futuro Usar  o futuro próximo 

Expressões de tempo 

IR+A+Inf, p. 154-155 

 

 

8. Exercícios Falar de ações no futuro Usar  o futuro próximo 

Expressões de tempo 

O que vamos fazer 

hoje? – outro material 

 

9. Quero comprar roupa Vocabulário roupa frases de cortesia p.150 - Texto A, 

frases de cortesia, 

 

9. Quero comprar roupa Vocabulário compras frases de cortesia p. 153/Texto A, 

Caderno, p.54-55… 

 

10. Na galéria da arte 

moderna 

Vocabulário serviços frases de cortesia p.151- Texto B, p. 

153 - Texto B 

 

10 No restaurante Vocabulário comida e 

bebida 

frases de cortesia p.152 - Texto C, p. 

154 - Texto C 

 

11 Demonstrativos Indicar objetos Usar os demonstrativos p. 163-165, Caderno 

p.59/O, P, Q, R 

 

11. Fórmula de cortesia dar e pedir info, dar e pedir 

opinião, convidar, aceitar 

ou recusar convite 

frases de cortesia p.160-162, Caderno, 

p.58/L, M, (p.166/A - 

para casa)  

 

12. Exercícios dar e pedir info, dar e pedir 

opinião, convidar, aceitar 

ou recusar convite 

frases de cortesia   

Декември: 

12. 

Corpo humano, dores 

 

Vocabulário corpo, 

descrição do estado físico 

Indicar as partes do corpo, 

falar sobre as dores 

Unidade 10 p.168, 

Caderno p.62/B 

 

13. Desportos, atividades Vocabulário desportos e 

equipamentos 

identificar atividades p.169-170, Caderno 

p.63/C 

 

13. Jogos e passatempos Vocabulário Falar sobre o tempo livre p.171/A  

14. Dar opinião, 

responder aos convites 

 Praticar as frases de cortesia Caderno, p.64/E, F, G 

 

 

14. Comparativos e 

superlativos 

Fazer comparações Usar os comparatives e os 

superlatives 

Formas irregulares 

p/176-178 

 

 

Коледна ваканция 

Януари: 

15. 

Exercícios Praticar os 

conhecimentos 

Praticar os conhecimentos   

15. Teste I  Verificação dos conhecimentos   
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16. PPS do Indicativo, 

verbos regulares 

 Pretérito perfeito simples 

Verbos regulares 

Unidade 11, 

p.185/Texto A 

 

16. PPS do Indicativo, 

verbos regulares 

 Praticar PPS verbos regulares   

17. PPS do Indicativo - 

Advérbios 

Falar de ações passadas Advérbios e expressões de 

tempo 

p.186-187 

 

 

17. PPS do Indicativo - 

Advérbios  

Falar de ações passadas Advérbios e expressões de 

tempo 

p.188-189 

 

 

18. PPS do Indicativo, 

verbos irregulares 

Falar de ações passadas Pretérito perfeito simples 

Verbos irregulares 

p.185-186 

 

 

18. PPS do Indicativo, 

verbos irregulares 

Falar de ações passadas Pretérito perfeito simples 

Verbos irregulares 

  

Междусрочна ваканция 

Февруари: 

19. 

Leitura Ler e traduzir texto Pretérito perfeito simples p.182-183  

20. Leitura e perguntas Ler e traduzir texto Pretérito perfeito simples p.183  

20. PPS  Praticar PPS, revisão Caderno e outros 

materiais 

 

21. PPS Teste  Verificação dos 

conhecimentos 

  

21. Imperfeito do 

Indicativo 

 Pretérito imperfeito  

Verbos regulars e irregulares 

Unidade 12, p.196-

197 

 

22. Imperfeito do 

Indicativo 

Falar sobre ações 

habituais no passado 

Advérbios e expressões de 

tempo 

p.198-201/B  

22. PPS ou Imperfeito Diferencias os tempos 

PPS e imperfeito 

Praticar PPS e imperfeito  p. 201/ Atividade 6  

Март: 

23. 

PPS ou Imperfeito 

 

Diferencias os tempos 

PPS e imperfeito 

Praticar PPS e imperfeito  Caderno p.73/C, D, E, 

F, G 

 

23. PPS ou Imperfeito  Verificação dos 

conhecimentos 

  

24. Complemento direto Substituir o complemento 

direto pelo pronome 

Pronomes pessoas com 

função de complemento 

direto 

p.203-204  

24. Complemento direto Substituir o complemento Pronomes pessoas com p.204/B  
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direto pelo pronome função de complemento 

direto 

25. Complemento indireto Substituir o complemento 

indireto pelo pronome 

Pronomes pessoas com 

função de complemento 

indireto 

p. 205/C, D, E  

25. Complemento 

direto/indireto 

Diferenciar os 

complementos 

Exercícios 

 

caderno p.73/H, L, J, 

L 

 

 

26. Complemento 

direto/indireto 

Diferenciar os 

complementos 

Exercícios 

 

  

26. Complemento 

direto/indireto Teste 

 Verificação dos 

conhecimentos 

  

27. Complementos  Revisão   

Април: 

27. 

Projeto Dia da língua 

portuguesa 

 Atividades que representam o 

país 

Leitura, poesia, etc.  

Пролетна ваканция 

28. Um episódio de verão Descrever/narrar 

situações  

Pretérito imperfeito – diferentes 

usos 

Unidade 13, p. 208-

209 

 

28. A gaivota Ler e traduzir texto Concordância dos tempos 

passados 

p.210  

29. Falar sobre ações 

simultâneas 

 Estar (pretérito imperfeito) + 

a + infinitivo 

p.211-212  

29. Falar sobre o estado 

do tempo 

Vocabulário 

 

Descrever o estado do tempo Caderno, p.77/A,B, 

 

 

30. Leitura  Praticar PPS e imperfeito p.212-213  

30. Leitura  Praticar PPS e imperfeito p.213  

Май:      31. Exercícios   Caderno, p.78-79  

31. Materiais e formas Vocabulário Descrever objetos e indicar o 

material 

p.90-91  

32. Os animais Vocabulário, Vozes dos 

animais 

Identificar os animais e as 

vozes 

  

32. Exercícios      

33. Projecto sobre os 

meus interesses 
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33. Exercícios 

gramaticais 

    

34. Revisão     

35.  

Revisão 

    

Юни: 

35 

Revisão     

36. Dia de Portugal  Atividades que representar o 

país 

  

36. Teste II  Verificação dos 

conhecimentos 

  

 


