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Лексикални теми и комуникативни ситуации: 

Първи учебен срок 

1. La famille : enfance, souvenirs, fêtes. L’enfance, le mariage, le souvenir. Raconter au 

passé et situer une action dans le temps. 

2. Musées et expositions. La visite de musées, d’expositions ; les arts, les courants ; les 

formes et les couleurs. Décrire la situation, la matière ; insister sur un fait ; décrire la 

couleur, la nuance. 

3. Cinéma et théâtre. Exprimer son opinion ; caractériser une action. 

4. Sports et voyages. Qualifier ; se renseigner ; demander de confirmer ; exprimer le doute et 

l’hésitation, le regret et le reproche. 

Втори учебен срок 

5. La ferme et l’alimentation. L’agriculture et l’élevage : les plantes et les animaux ; 

l’alimentation ; le jardinage ; le tourisme écologique. Exprimer ses préférences, la volonté, 

le désir, les sentiments, la nécessité, la possibilité. 

6. La nature et la protection de l’environnement. Proposer, accepter, refuser ; exprimer la 

désapprobation, l’irritation, l’indignation ; protester, critiquer, accuser. 

7. La mer. Les vacances ; exploration et loisirs. Exprimer l’hypothèse ; raconter des 

situations et des évènements ; rapporter le discours des autres, décrire, raconter. 

 

Граматически теми: 

Първи учебен срок 

1. Le plus-que-parfait. La concordance des temps à l’indicatif. 

2. La voix passive. 

3. Les formules d’insistance. 

4. L’accord des adjectifs composés et de couleur. 

5. Le participe présent, le gérondif et l’adjectif verbal. 

6. Les pronoms personnels multiples. 
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Втори учебен срок 

7. Le conditionnel passé. 

8. Le subjonctif. Le présent du subjonctif. Le subjonctif en proposition complétive et 

indépendante. 

9. Le subjonctif passé. Le subjonctif en proposition circonstancielle. La concordance des 

temps au subjonctif. 

10. La concordance des temps après la conjonction de condition « si ». 

11. Le passé simple. 

12. Le discours rapporté. 

 

 

 

Учебна и помощна литература: 

 

Antonova, Vessela, Emanuela Tchitchova, Gueorgui Jetchev. Rallye 3, classe de huitième – 

livre de l’élève et cahier d’exercices. Prosveta, Sofia, 2009 

Грегоар, Мая, Одил Тиевназ. Grammaire progressive du français. Колибри, София, 2001 

Bérard, Evelyne, Christian Lavenne. Grammaire utile du français. Hatier / Didier, Paris, 1991 

Vey, Pauline. Exercices de français en situation. Entraînement pour les examens de français 

DELF B1 / DELF scolaire B1. ИК Колибри, София, 2015 

Ананиева, М., А. Железарска-Сариева, Ж. Кръстева, В. Любенова, Л. Николова. Allez-

y! 175 тестови задачи за олимпиадата по френски език. ИК Колибри, София, 2015 

Сборник спрежения на френските глаголи (различни издания) 

Справочник по френски правопис (различни издания) 

Френски езикови речници (Micro Robert, Le petit Robert) 

Френско-български и българско-френски речник (различни издания) 

 

 

 

Формат на изпита 

 

Писмен изпит: 

Compréhension écrite / Задачи за проверка на разбирането при четене на писмен текст 

Състоят се от структурирани въпроси с посочване на верен отговор и до два 

въпроса с отворен отговор 

Connaissances linguistiques / Задачи за проверка на степента на усвояване на езика като 

система 

Включват структурирани задачи за посочване на вярна лексикална единица или 

граматическа форма 

Expression écrite / Писмено изразяване 

Задача за съставяне на писмен текст по зададена тема 

 

Устен изпит: 

Compréhension orale / Задачи за проверка на разбирането при слушане на устен текст 

Състоят се от структурирани въпроси с посочване на верен отговор 
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Entretien avec le jury / Беседа с комисията 

Включва самостоятелно устно изложение на ученика по избрана от него тема и 

диалог с комисията на свободна тема. Допускат се уточняващи въпроси по 

писмената работа и задачите за проверка на разбирането при слушане  

 

 

 

 

Критерии за оценка 

 

Целта на изпита е да установи степента на овладяване на езиковата компетентност в 

рамките на учебния материал за единадесети клас и покриващи ниво B1 от Общата 

европейска езикова рамка. 

Писменият изпит се оценява по събрания брой точки, като всеки правилен отговор в 

тестовата част носи до 2 точки според степента на сложност. Максималният брой точки 

на писменото съчинение е 15, разпределени по следните критерии: 

 съответствие и изчерпателност на зададената тема – от 0 до 3 точки 

 логическа конструкция и свързаност на текста – от 0 до 3 точки 

 езикова коректност, четивност на текста, езиково разнообразие и богатство – 

от 0 до 7 точки 

 оформление на текста – от 0 до 2 точки 

Събраният брой точки се превръща в цифрова оценка по формулата: 

брой събрани точки х 6 

общ брой точки 

Получената оценка се закръглява до единици. 

Тестовата част от устния изпит се оценява както по-горе, а беседата – с цифрова оценка 

по шестобалната система. Крайната оценка от устния изпит е средната аритметична от 

двете, закръглена до единици. 

Общата оценка по френски език е средната аритметична от оценките на писмения и 

устния изпит, закръглена до единици. 
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