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ПИСМЕН ИЗПИТ 
А.  Слушане и разбиране  
Внимание: Вие имате общо време за работа (30 минути) по трите  части  А.1., 
А.2., А.3! 
 
А.1. Слушане на кратки текстове/диалози и разбиране  
Инструкция: Вие ще чуете два (2) пъти кратки диалози. След това трябва да 
отбележите със знак Х верният отговор..Разгледайте отговорите за (1минута).  
Чуйте звуковия файл. Имате (2) минути, за да отбележите верните отговори. 
Чуйте отново звуковия файл. Имате още (2 минути), за да завършите отговорите 
си.  
 
А.2. Слушане на кратки текстове (150 думи) и разбиране (Попълнете 
липсващата част) 
Инструкция:Разгледайте всички текстове за време (1) минута. Слушайте 
последователно всеки текст по два пъти. След всеки текст имате време (30) 
секунди, за да разберете и да попълните липсващата дума или част от него.   
 
А.3.  Слушане и конспектиране на текст (150 думи) 
Инструкция: Разгледайте всички отговори за (1) минута. Слушайте  звуковия файл. 

Имате (2) минути, за да отбележите верните отговори. Слушайте отново 
звуковия файл. Имате още (2) минути , за да завършите отговорите си.   

 
Б.  Четене и разбиране на: 
Внимание: Вие имате общо време за работа (40‘ минути) по трите части  Б.1., 
Б.2., Б.3! 
Б.1. Публицистичен текст (150 думи). Отбележете вярното 
Инструкция: Прочетете текста и отбележете правилната дума като изберете 
един от вариантите посочени след текста. Отбележете със знак Х. 
 
Б.2. Публицистичен текст. 
Инструкция:  Прочетете текста и определете всяко твърдение като вярно 
(а),невярно (б) или няма информация (в) със знака Х . 
 
Б.3.  Разбиране на кратки текстове или изречения. Изберете верния от 
отговорите на въпросите към текста  
Инструкция: Прочетете кратките текстове и отбележете как разбирате техния 
смисъл. Отбележете верните, според Вас, отговори с буквата Х върху а, б, в или г. 
 
В.  Създаване на писмен текст 
Внимание: Вие имате общо време 60‘ минути за работа по трите части В.1., 
В.2., В.3! 
В.1.  Аргументативен текст  
Инструкция: Напишете текст по дадената тема, с обем не по-малък от 120 думи. 
Във Вашето изложение използвайте аргументи и доказателства в полза на 
Вашите твърдения.  
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В.2.  Съчинение описание .  
Инструкция: Отговорете на въпросите и изразете Вашето становище по 
дадената тема. Напишете текст с обем не по-малък от  100 думи 
 
В.3. Разказ по преживяване. Напишете текст с обем не по-малък от 150 думи 
Инструкция: Разкажете за едно Ваше преживяване, което Ви е развълнувало и е 
свързано с Вашия живот и отношение  към света... 
Внимание: Вашият разказ не е необходимо да бъде абсолютно достоверен! Можете 
да използвате измислени места, събития, случки,  имена!  
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