МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

П Р О Г Р А М А – УПЪТВАНЕ
за самоподготовка и явяване на изпит по български език
Учебна литература за писмения изпит:
1. Стефка Петрова, Правда Цанкова, Елица Куртева и др. – Учете български език,
ниво 1, ниво 2А, ниво 2Б, София, 2004 г., изд. д-р Иван Богоров
2. Св. Стоичкова – Кратка практическа граматика, София, 2006 г.
3. Виолета Тачева, К. Пенева и др. – Увод в медицинската терминология, Варна,
2011 г.
4. Български език. Учебник за медици чужденци., Пловдив, 2005 г.
5. В. Тачева – Български език за медицински цели, Варна, 2000 г.
6. Й. Стефанова – Български език за чуждестранни студенти по дентална
медицина, Варна, 2009 г.
За устния изпит кандидатът трябва да използва медицинска литература,
свързана с неговата специалност.
Целта на изпита е да се установи писмено и говоримо до каква степен кандидатът
притежава базисни познания за българската лексика и граматика, както и тяхното
практическо прилагане; владеене на професионална предклинична и клинична
терминология; умения за осъществяване на успешни комуникативни стратегии в
клиничната практика.
Граматически материал за теста по практическа граматика


Съществително име – род, число, членуване.



Прилагателно име – род, число, членуване и степенуване.



Лични, притежателни, показателни, въпросителни, относителни, обобщителни
и отрицателни местоимения.



Числителни имена. Видове.



Глагол – спрежение. Вид на глагола. Време на глагола.Съставно сказуемо.
Възвратни глаголи. Повелително наклонение. Условно наклонение. Преизказно
наклонение. Деятелен и страдателен залог.



Наречие, предлог, съюз



Просто изречение. Безлични изречения.



Сложно изречение – съчинени, съставни, смесени.



Пряка реч и непряка реч.



Словообразуване.



Словосъчетания.



Синоними, пароними, антоними.
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Изисквания към кандидатите
1. Писменият изпит се състои от различен тип задачи, подчинени както на
боравене с граматическия материал, така и на владеене на професионалната лексика.
Общият сбор точки е 150. Изпитът се счита за издържан при минимум 98 точки, т.е. 65%
верни отговори.
2. Устният изпит е събеседване с изпитната комисия. Разговорът е насочен и към
общоразговорната сфера на общуване, но най-вече към специализираната медицинска
професионална терминология. Въпросите са от областта на общата медицина, както и
специфични теоретически и практически въпроси от сферата на съответната специалност
на кандидата.
Кандидатът трябва да демонстрира високо ниво на възприемане, разбиране, предаване и
пресъздаване на информация на български език; да се справя адекватно при диалог с
пациенти и колеги; да е в състояние правилно да описва впечатления, да решава казуси; да
дава подходящи професионални съвети относно лечение или профилактика – по ясен и
разбираем

начин.

Кандидатът

трябва

да

владее

много

добре

задължителната

професионална терминология и да демонстрира богат професионален речник.
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