
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Г1 
СТРУКТУРА НА ТЕСТ ЗА НИВО Г1 

   
 

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 и разбиране  
Инструкция: Вие ще чуете 10 изречения по 2 пъти. Посочете фразеологизма, 

който изразява  текста. Отбележете правилния отговор. 
Разгледайте всички отговори за време (1) минута.  Ще чуете изречения и 

имате 15 секунди, за да изберете правилния отговор, който съответства на 
текста, който чухте. 

 
А.2. Слушане на текст (200 думи)  и разбиране (Попълнете липсващата част) 
Инструкция: Разгледайте всички текстове за време (1) минута. Ще чуете 

последователно всеки текст два пъти. След всеки текст имате време (30) 

секунди, за да разберете и да попълните липсващата част в изречението от 
текста.   

А.3.  Слушане и конспектиране. Слушайте два пъти. Изберете правилните 

отговори вярно/невярно. 
Инструкция: Разгледайте всички  отговори  за (1) минута. Слушайте звуковия 

файл. Имате (5) минути, за да отбележите верните отговори. Слушайте 

отново звуковия файл. Имате още (5) минути, за да завършите отговорите 

си.  

 
Б.  Четене и разбиране  
Внимание: Вие имате общо време за работа (1) час по трите части  Б.1., Б.2., 
Б.3! 
Б.1. Публицистичен текст (200-300 думи). Отбележете вярното 
Инструкция: Прочетете текста. След това отговорете на въпросите. 
Отбележете верните, според Вас, отговори с буквата Х върху а, б, в или г. 
 
Б.2. Художествен текст (200-300 думи) 
Инструкция::  Прочетете текста  и изберете правилният отговор а, б, в или г.  

Б.3.  Фразеологизми и устойчиви словосъчетания. Перифраза.  
Инструкция: Вие четете 10 изречения или кратки текстове, които съдържат 
фразеологизми или устойчиви словосъчетания и посочвате тяхното 
значение, като търсите съответствие между значението на подчертаните 

части и предложените отговори.  
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В.  Създаване на писмен текст 
Внимание: Вие имате общо време за работа (90’ минути ) 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 200 
думи. Във Вашето изложение използвайте аргументи и доказателства в 

полза на Вашите твърдения.  
.  

В.2.  Писмена задача от репродуктивен тип. Функционално маркирани 
ситуации. 

Инструкция: Вие четете 4 кратки текста. Те описват ситуации, по които 
трябва да напишете писмо, като употребите подходящи езикови изрази. 
Използвайте минимум 200 думи общо за всичките 4 части.  
 

В.3. Разказ по преживяване.  
Напишете текст с обем не по-малък от 300 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!  
 

 
УСТЕН ИЗПИТ 

 
А.  Интервю 

Б.  Диалог 
В.  Монолог  
 

 


