Издателство КЛЕТ България
ул. „Никола Тесла“ № 5, сграда BSR 2, ет.4, 1574 София
Тел.: +359 700 47 400, www.klett.bg

IX национално състезание по немски език 2021/22 г.,
организирано от издателство КЛЕТ България

РЕГЛАМЕНТ
Целта на националното КЛЕТ състезание по немски език е да запознае учениците, изучаващи немски език в България, с основни специфики от формата на сертификатните изпити и да
развива нагласа и умения за явяването на изпит за получаване на сертификат.
Състезанието ще помогне на преподавателите по немски език да мотивират учениците си
чрез едно ново предизвикателство и да проверят знанията и уменията им при наличието на
състезателен елемент.
Учениците с най-високи резултати и подготвилите ги учители ще получат предметни
награди и сертификат, признание за техния труд и мотивиращ фактор за останалите.
I. Право на участие
Състезанието е предназначено за всички ученици, които изучават немски като първи
или втори чужд език и владеят езика на ниво А1 до С1.
В състезанието има право да участва всеки ученик, чието училище е взело решение да
участва в състезанието като цяло и е подало заявление съгласно Приложение 1 или в случай
че училището няма да участва като цяло и подготвящият го преподавател е подал заявление за участие на групата или класа, към които се отнася ученикът, съгласно Приложение 1, не
по-късно от 28 (двадесет и осми) ноември 2021 г., като е посочил вярно трите имена, класа
на ученика и нивото му на владеене на немски език, за чиято достоверност той гарантира.
II. Кръгове и нива
Състезанието се организира в два кръга – вътрешноучилищен и национален. Всеки кръг се
провежда на пет нива съгласно формата на Общата европейска езикова рамка, както следва:
– ниво А1,
– ниво A2,
– ниво B1,
– ниво B2,
– ниво С1.
Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители
в училището съобразно нивото на знанията им. Допускането на ученици с по-високо ниво на
знанията на по-ниско ниво на състезанието противоречи на идеята на състезанието. Ученици,
за които бъде установено, че в учебния процес в училище или извън него са овладели знания,
по-високи от нивото, на което са насочени от преподавателя си, ще бъдат дисквалифицирани.
III Записване за участие
3.1. Записване за вътрешноучилищния кръг
За да могат учениците да вземат участие в състезанието, подготвящият ги преподавател трябва да попълни и изпрати в срок до 28 (двадесет и осми) ноември заявление за участие съгласно Приложение 1 на следния имейл: p.andreeva@klett.bg и да посочи точната дата, на
която планира да проведе вътрешноучилищния кръг в училището. Промени в списъците на
участниците след изтичането на крайния срок за подаване на списъците не се допускат.
В заявлението се попълва датата, на която училището или учителят ще преведе/внесе по
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сметка на КЛЕТ България таксата за участие (за повече информация виж точка IV. Такси за участие).
Внимание! Датата за постъпване на сумата за такси за участие в състезанието
трябва да бъде 7 (седем) дни преди датата за провеждане на състезанието. Само участниците, за които е постъпила таксата за участие по сметка на издателството в указания срок,
имат право да участват във вътрешноучилищния кръг на състезанието. На участниците, за
които таксата не е преведена своевременно няма да бъдат изпращани изпитни материали и те
няма да бъдат допускани до участие в състезанието.
3.2. Записване за националния кръг
Имената на класираните участници от училището за националния кръг се изпращат в срок
до 11 (единадесети) януари 2022 год. от съответния учител съгласно Приложение 3 на следния имейл: p.andreeva@klett.bg. Промени в списъците на участниците след изтичането на
крайния срок за подаване на списъците не се допускат.
В заявлението се попълва датата, на която училището или учителят ще внесе по сметка
на КЛЕТ таксата за участие (за повече информация виж точка IV. Такси за участие).
Внимание! Датата за постъпление на сумата за такси за участие в състезанието
трябва да бъде не по-късно от 15 (петнадесети) януари 2022 г. Само участниците, за които
е постъпила таксата за участие по сметка на издателството в уречения срок, имат право да
участват в националния кръг на състезанието. Участниците, за които таксата не е преведена
своевременно, ще бъдат дисквалифицирани.
IV. Такси за участие
Таксата за участие във вътрешноучилищния кръг е 7 лв. (седем лева) на ученик, а за участие в националния кръг – е 10 лв. (десет лева) на ученик.
От всяка платена такса за участие във вътрешноучилищния кръг 1 (един) лев остава за
възнаграждение на квесторите в училището, 1 (един) лев за възнаграждение на проверяващите
от училището и 5 (пет) лева училището превежда по сметката на КЛЕТ България:
ПИБ АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG28FINV915010BGN012UI,
основание за плащане: КЛЕТ СЪСТЕЗАНИЕ, УЧИЛИЩЕН КРЪГ, ИМЕ НА УЧИТЕЛЯ И
УЧИЛИЩЕТО, ГРАД.
Таксите за участие в националния кръг се превеждат изцяло по сметката на КЛЕТ България:
ПИБ АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG28FINV915010BGN012UI,
основание за плащане: КЛЕТ СЪСТЕЗАНИЕ, НАЦИОНАЛЕН КРЪГ, ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО, ГРАД.
Приходите от таксите се използват за покриване на разходите по организиране и провеждане на състезанието, за изготвяне и размножаване на изпитните материали, за осигуряване
награди за победителите и пр.
V. Време на провеждане на двата кръга
Вътрешноучилищният кръг на състезанието се провежда по училища на определената от
училището или учителя дата през месец декември. Материалите за провеждане на състезанието се изпращат от КЛЕТ след 30 (тридесети) ноември. Училището или учителят сами определят датата за провеждане на вътрешноучилищния кръг, но са длъжни не по-късно от 11 (единадесети) януари да предоставят на КЛЕТ протоколите с резултатите на участниците във
вътрешноучилищния кръг съгласно Приложение 2, материалите на участниците от проведения
изпит, както и заявлението за участие в националния кръг съгласно Приложение 3. Промени в
списъците на участниците след изтичането на крайния срок за подаване на списъците не се
допускат. Учениците, за които не са подадени в посочения срок протоколите и заявлението
за участие в националния кръг и/или не са преведени таксите за участие в националния кръг,
нямат право на участие в националния кръг.
Дата и място на провеждане на Националния кръг на IX национално състезание :
22 (двадесет и втори) януари 2022 г. в гр. Ловеч в
ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“
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VI. Формат на състезанието
Състезанието включва пет нива, като всяко ниво съдържа определен брой компоненти и
задачи съгласно нивото на трудност. В таблицата са представени отделните изпити по нива,
компонентите, които включват, броят въпроси и максималният брой точки, който може да
бъде присъден, както и продължителността на изпита по нива.

Ниво

Компоненти

Въпроси

Точки

Продължителност

ниво А1

Четене: 2 части
Писане: 1 част

12 въпроса
1 задача

22 т.

50 мин.

ниво A2

Четене: 4 части
Писане: 2 части

20 въпроса
2 задачи

40 т.

60 мин.
(1 час)

ниво B1

Четене: 5 части
Писане: 3 части

30 въпроса
3 задачи

105 т.

130 мин.
(2 часа 10 минути)

ниво B2

Четене: 3 части
Писане: 2 части
(ч. 1 включва 1 задача
по избор от 2;
ч. 2 – 1 задача)

20 въпроса
2 задачи

60 т.

130 мин.
(2 часа 10 минути)

ниво С1

Четене: 2 части
Писане: 2 части
(ч. 1 включва 1 задача
по избор от 2;
ч. 2 – 1 задача)

20 въпроса
2 задачи

60 т.

130 мин.
(2 часа 10 минути)

Материалите за вътрешноучилищния и националния кръг на състезанието се изработват,
размножават и предоставят от КЛЕТ. Броят на предоставените материали по нива за
вътрешноучилищния кръг съответства на броя ученици, посочен в заявлението за участие.
За провеждане на вътрешноучилищния и националния кръг на състезанието могат да бъдат
използвани само оригинални материали, предоставени от КЛЕТ. Използването на нерегламентирани изпитни материали се санкционира с дисквалифициране на участниците.
VII. Провеждане на състезанието
7.1. Провеждане на вътрешноучилищния кръг
След подаване на заявлението за участие от училището или учителя и превеждане на таксите за участие КЛЕТ изпраща готови изпитни материали на училището според броя участници. Към готовите изпитни материали има предоставени отговори и насоки за оценяване на
писмените компоненти. В определения от училището ден и час за провеждане на изпита учителите и квесторите са длъжни да раздадат на учениците готовите изпитни материали, както и
приложените към тях сертификати за участие във вътрешноучилищния кръг на състезанието.
Училището или учителят няма право да копира под каквато и да било форма и да използва повторно предоставените му от КЛЕТ готови изпитни материали. Учителите по немски език
от училището, от което са учениците, нямат право да подпомагат участниците в изпита под
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каквато и да било форма. При установяване на нередности участниците от училището могат да
бъдат дисквалифицирани и да не бъдат допуснати до националния кръг на състезанието.
След провеждане на изпита учителите по немски език от училището извършват проверка
и оценяване на работите. До националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на
вътрешноучилищния кръг от съответното ниво и не повече от 3-ма участници от ниво
с най-много точки. При наличие на повече участници с равен максимален брой точки КЛЕТ
предоставя на училището допълнителен изпитен компонент, с който училището да проведе
междинен кръг и да отсее победителите сред участниците.
След приключване на проверката и оценяването на работите учителят попълва имената
на учениците и оценките съгласно Приложение 2 (виж образеца) и го изпраща на следния имейл:
p.andreeva@klett.bg. Внимание! Резултатите от вътрешноучилищния кръг на състезанието
трябва да бъдат изпратени на КЛЕТ по електронната поща не по-късно от 11 (единадесети)
януари. В същия срок КЛЕТ трябва да получи по обикновената поща оригиналните изпитни
материали за всички участници. При неспазване на срока участниците от училището няма да
бъдат допуснати до националния кръг. При нужда от провеждане на междинен кръг КЛЕТ ще
изпрати допълнителни изпитни материали.
7.2. Провеждане на националния кръг
Националният кръг се провежда на дата, място и в час, които се определят от КЛЕТ през месец януари. Цялостната организация на изпитния ден се осъществява от КЛЕТ. При провеждане
на състезанието в училище училището домакин се задължава да осигури квестори за изпитния ден.
Участниците се разпределят по залите и заемат местата си съгласно списъците, които
са поставени на вратите на стаите. Квесторите проверяват самоличността на участниците по лична карта.
Квесторите се събират в уреченото място за провеждане на инструктаж. След като заемат местата си по стаите, квесторите са длъжни да отбележат в предоставените им списъци присъстващите и да инструктират участниците за времетраенето на изпита.
Учениците трябва да попълнят четливо трите си имена, класа, училището и града на отбелязаните за целта полета в изпитните материали, както и да попълнят бланката с отговори в изпитните материали, тъй като само отговорите в нея ще бъдат зачетени от проверяващите. В часа, обявен за начало на състезанието, квесторите раздават на участниците
папките с изпитните материали и изпитът започва.
Участниците имат право да пишат със син или с черен химикал. Участниците са длъжни
да предадат папката заедно с изпитните материали и черновите. Учениците трябва да отбелязват верните отговори в листа за отговори с Х в съответното поле. Ако са сбъркали
отговора, учениците трябва да запълнят изцяло полето и да отбележат с Х верния отговор.
Времетраенето на изпита е различно с оглед на отделните нива. Квесторите нямат право
да удължават изпита извън определеното му време.
Квесторите са длъжни да попълнят трите имена на латиница в предоставените им
сертификати и след приключване на изпита и при предаване на изпитните материали да ги
връчат на учениците.
При предаване на изпитните материали от участниците квесторите отбелязват времето на предаване в предоставените им за целта списъци. Всички изпитни материали се предават на отговорника, посочен от КЛЕТ.
Проверяването и оценяването на материалите от националния кръг се извършва от
комисия, определена от КЛЕТ.
Резултатите от националния кръг на състезанието се публикуват на сайта: www.klett.bg в
срок до 4 седмици след провеждането на националния кръг.
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VIII. Оценяване и класиране. Награждаване
8.1. Проверяване и оценяване
Проверката и оценяването на работите на участниците във вътрешноучилищния кръг на
състезанието се извършва от комисия в училището, която трябва да включва трима учители
по предмета. Списъците с участниците и оценките им, както и имената на класираните за
националния кръг се изпращат на следния имейл: p.andreeva@klett.bg.
Проверката и оценяването на работите на участниците в националния кръг се извършва
от комисия, сформирана от КЛЕТ. Резултатите се публикуват на www.klett.bg в срок до 4 седмици след провеждането на националния кръг.
Писмените работи на участниците се оценяват както следва:
– За всеки верен отговор в тестовата част се присъжда 1 точка.
– Задачите за създаване на писмен текст се оценяват по нива както следва:
ниво A1
Задача 1
Максимален брой точки 10, които се поделят както следва:
0-2 т. – разнообразие на използваните лексикални средства
0-2 т. – граматическа коректност на използваните форми и конструкции
0-2 т. – разнообразие и адекватност на синтактичните конструкции и текстообразуващи средства
0-3 т. – задачата е изпълнена изцяло и разбираемо
0-1 т. – оформлението на текста съответства на вида на текста

ниво A2
Задачи 1 и 2
Максимален брой точки за всяка задача по 10, които се поделят както следва:
0-2 т. – разнообразие на използваните лексикални средства
0-2 т. – граматическа коректност на използваните форми и конструкции
0-2 т. – разнообразие и адекватност на синтактичните конструкции и текстообразуващи средства
0-3 т. – задачата е изпълнена изцяло и разбираемо
0-1 т. – оформлението на текста съответства на вида на текста

ниво B1
Задачи 1 и 2
Максимален брой точки за всяка задача по 25, които се поделят както следва:
0-5 т. – съответствие на съдържанието на поставената задача
0-5 т. – смислово подреждане и свързване на основните съдържателни моменти
0-5 т. – разнообразие и адекватност на текстообразуващите средства (съюзи, местоимения и др.)
0-5 т. – разнообразие на използваните лексикални средства
0-5 т. – формална правилност (синтаксис, морфология, правопис и пунктуация)
Задача 3
Максимален брой точки 15, които се поделят както следва:
0-3 т. – съответствие на зададената тема и обем
0-2 т. – логическа последователност на изложението и кохерентност на текста
0-5 т. – спазване на граматическите правила и правопис
0-5 т. – правилна и точна употреба на лексиката
В случаите, когато обемът е под определения минимум (80 думи за първа задача, 80 думи за втора задача и 40
думи за трета задача), се отнема 1 т. от общия брой.
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ниво B2
Задача 1
Максимален брой точки 25, които се поделят както следва:
0-5 т. – съответствие със зададената тема, обем и формат
0-4 т. – логическа последователност на изложението
0-8 т. – спазване на граматическите норми и правила
0-8 т. – правилна и точна употреба на лексиката
Задача 2
Максимален брой точки 15, които се поделят както следва:
0-3 т. – съответствие на зададената тема и обем
0-2 т. – логическа последователност на изложението и кохерентност на текста
0-5 т. – спазване на граматическите правила и правопис
0-5 т. – правилна и точна употреба на лексиката
В случаите, когато обемът е под определения минимум (150 думи за първа задача и 100 думи за втора задача) се
отнема 1 т. от общия брой.

ниво С1
Задача 1
Максимален брой точки 30, които се поделят както следва:
0-7 т. – съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението
0-3 т. – спазване на зададения обем и формат
0-9 т. – спазване на граматическите норми и правила
0-9 т. – правилна и точна употреба на лексиката
0-2 т. – правопис
Задача 2
1 точка за всеки верен отговор. Максимален брой точки 10.

8.2. Класиране
До националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на вътрешноучилищния
кръг от съответното ниво и не повече от 3-ма участници от ниво с най-много точки.
Изключения не се допускат!
При наличие на повече участници с равен брой точки те се явяват на втори междинен
кръг в своето училище. Материалите за междинния кръг се предоставят от КЛЕТ според
списъка участници, подаден от училището след приключване на вътрешноучилищния кръг
съгласно Приложение 2. Проверката и оценяването на междинния кръг се извършва от учителите в училището, след което те изпращат списък с финалното класиране на следния имейл:
p.andreeva@klett.bg.
Победители в националния кръг се явяват участниците с най-висок резултат от всяко
ниво. Награди за първо, второ и трето място се присъждат на учениците и подготвилите
ги учители от училището, което е заявило участие в състезанието. При участници с еднакъв
брой точки могат да се присъждат повече от едно първо, второ или трето място.
8.3. Сертификати и награди
За участието си във вътрешноучилищния кръг всички участници получават сертификат,
който се изпраща до училището заедно с изпитните материали.
За участието си в националния кръг всички участници получават сертификат в деня на
провеждане на изпита.
Учениците с най-много точки, които са класирани на първите три места в националния
кръг на състезанието, получават като награда сертификат за участие и предметна награда.
Учителите, подготвили победителите в училището, което е подало заявленията за участие, получават сертификат и предметна награда.
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