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КОНСПЕКТ

по ФРЕНСКИ ЕЗИК

IX клас II ЧЕ, ЗП, за оформяне на годишна оценка

1 Faire connaissance
Utiliser 1es formules de politesse
Demander qqch et rëpondre a une demande
Demander et donner des informations sur 1'emploi du temps, la carriere
professionnelle, la biographie (se prësenter)
Inviter et rëpondre a une invitation
Parler de ses gouts et de ses prëfërences, exprimer 1'accord ou le dësaccord,
1 е doute ou la certitude.
Situer dans Ie temps et dans 1'espace
2 Connaitre 1es temps grammaticaux —1 е prësent et le passë composë
Connaitre 1es articles, 1 е genre et le nombre des noms,les adjectifs
possessifs et dëmonstratifs,l'interrogation et la nëgation, 1es verbes
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Учебници и литература:

1.Panorama, Jacky Girardet et Jean-Marie Cridlig

Критерии за оценка:
I

Учениците трябва да разберат основната информация в текста и да го

докажат като отговарят с вярно/невярно на твърденията след текста.
Тази задача носи 5 точки.
При неверен отговор се отнема по 1 точка.
II

При тази задача учениците трябва да изпишат с думи посочения час .

Така те доказват познаване на числата и умение да ги прилагат в езика.
Тази задача носи 8 точки .
При неверен отговор се отнема по 1 точка .
III

Учениците трябва да покажат до каква степен са усвоили

изучаваните граматични форми (мин.св.време).
Тази задача носи 16 точки .
При неверен отговор се отнема по 1 точка.
IV

Учениците трябва да могат да използват прости езикови средства за

да говорят за себе си . При непълно или неправилно изразяване се намалява

оценката.

Изготвил :
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1 Сабина Генчева
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