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Устен изпит по английски език на ниво В2
Описание на изпитната процедура

Какво представлява устният изпит?
Устният изпит се състои от две части—устно изложение по дадена тема и дискусия с изпитващия върху някакъв
абстрактен аспект на същата тема.

Част 1: DESCRIBE

Част 1 проверява Вашата
способност да говорите
самостоятелно
за
попродължителен период от
време, без да се колебаете
или повтаряте и без дълги
паузи.

В тази част трябва да направите кратко изложение—описание по зададена тема,
към която са дадени 4 подвъпроса (подсказки), които да Ви помогнат да развиете
Вашето изложение. Те ще Ви насочат за какво да говорите и как да структурирате
изказването си. Темите са от областта на Вашия личен опит и преживявания и не се обявяват предварително.

Част 2: DISCUSS

Част 2 проверява Вашата
способност да изразявате
мнение,
да
участвате
успешно в разговор, както и
Вашите умения да се
справяте
с
неочаквани
обрати/проблеми
в
комуникацията .

Тази част плавно Ви превежда към някои по-абстрактни аспекти на същата тема,
като имате избор между два насочващи въпроса, които да дискутирате с помощта
на изпитващия. Той/Тя ще Ви зададе допълнителни въпроси за доизясняване на
тезата Ви. Тази част протича като дискусия (свободен разговор) и Вие трябва да се
включите активно в нея, като давате мнението си по въпроса, изразявате (не)съгласие, сравнявате, обяснявате,
правите предположения, и др.

Какво се очаква от Вас?
Част 1: Да говорите самостоятелно, без намеса от страна на изпитващия, като следвате зададените аспекти на
темата (четирите подточки) в продължение на 3-5 минути.
Част 2: С помощта на изпитващия да изразите ясно и логически последователно мнението си по един от двата
въпроса по Ваш избор в продължение на 3-5 минути.
По време на дискусията с изпитващия трябва да направите следното:
 да изясните кой от двата въпроса предлагате да дискутирате;
 какво е Вашето мнение по въпроса;
 да се аргументирате накратко;
 да отреагирате адекватно на въпросите, които изпитващият ще Ви задава.
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Как протича изпитът?
След като изтеглите номера на темата, ще получите картонче с въпросите и ще имате на разположение 5
минути да помислите и ако желаете да си нахвърляте някои идеи на чернова. Когато дойде Вашият ред да
говорите, изпитващият: ❶ ще Ви зададе няколко въвеждащи въпроса за „разчупване на леда“; ❷ ще Ви даде
възможност да говорите по Част 1, без да Ви прекъсва (освен ако не се налага да се намеси); ❸ и накрая,
когато приключите със своето изложение, ще Ви попита кой от двата въпроса от Част 2 (Discuss) предпочитате и
ще Ви ангажира в дискусия по темата.

Как ще бъдете оценявани?

Част 1: Изложението Ви ще бъде оценявано според това:
 дали са включени всички или само част от изискваните елементи (отделните подточки), т.е. степен на
изпълнение на поставената задача;
 дали текстът на изказването ви е подходящо структуриран и свързан;
 какъв е използваният в изложението Ви език: ❶разнообразие и правилна употреба на необходимата
за темата лексика и езикови структури; ❷разбираемо произношение и нормално темпо на говорене
без продължителни паузи; ❸ и лекота на изказа.

Част 2: Дискусията с изпитващия ще бъде оценявана според това:
 дали умеете да се включите адекватно и без допълнителна подкана в дискусията;
 как поддържате разговора (включване/водене на диалога и задържане на думата, следене или
промяна на посоката на диалога);
 какви са уменията Ви да искате разяснения или да преодолявате евентуално възникналите проблеми в
комуникацията;
 дали събеседникът Ви полага усилия, за да разговаря с Вас;
 какъв език използвате при разговора: ❶разнообразие и правилна употреба на необходимата за
темата на диалога лексика и структури; ❷разбираемо произношение и нормално темпо.

Примерни теми на следващата страница!
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Примерни теми за устния изпит по английски език на ниво В2

Част 1

Част 2

Sample Topic 1
Describe a good friend of yours.
Talk about:
 when and where you met
 the things you did together
 the things you like about him/her
 why he/she is a good friend of yours

Трябва да говорите
самостоятелно, без намесата на
изпитващия в рамките на 3-5
минути и по четирите подточки!

Discuss:
 Can people opposite in personality (or having different interests) be good friends?
Why? Why not?
OR
 What do you think of friendship through the Internet? What advantages and
disadvantages does it have?

Тук с помощта на изпитващия трябва да
изясните накратко своето становище и да го
подкрепите с аргументи и примери!

Sample Topic 2
Describe a book that has had a major influence on you.
Talk about:
 the name of the book and the author
 how you first came to read it
 what the book is about
 why it played such an important role in your life
Discuss:
 Are paper books likely to disappear in the future? Why? Why not?
OR
 You can learn more from books than from watching TV or movies. Do you agree?
Why? Why not?

