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ИНСТРУКЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Попълнете полетата в горната лява част на страницата. 

Напишете всички отговори във формуляра. Разполагате с допълнително място за бележки на 

последната страница. 

Опитайте се да изпълните двете задачи. 

Пишете четливо. 

Пишете със син или черен химикал. 

Не се разрешава употребата на речници. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ 

Tози тест се състои от две части. В раздел „Слушане” ще чуете аудиозаписи. В таблицата 

впишете само крайните отговори. 

Консорциумът не носи отговорност за всяка допълнителна информация, дадена от квесторите. 
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Слушане 

Част 1 

Задача 

Глория е известна българска певица. Тя не само пее хубаво, но и изглежда перфектно. 

Слушайте какво ни разказва тя и изберете верния отговор. Ще чуете записа два пъти. 

Запишете крайните отговори в таблицата отдолу. 

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела. 

Имате една минута и половина да прочетете въпросите и отговорите. 

 

Модел: 

 

0. Какво яде Глория всеки ден? 

а/ плодове 

б/ сладки неща 

в/ супи 

 

 

1. Какви са плодовете в диетата на Глория? 

а) екзотични 

б) сезонни 

в) горски 

 

2. Какво не яде никога? 

а) яйца 

б) хляб 

в) бонбони 

 

3. Кой спорт предпочита? 

а) аеробика 

б) джогинг 

в) фитнес 

 

4. С какво обядва обикновено? 

а) супа и пиле 

б) зеленчуци на скара 

в) малка пържола  

 

5. Каква салата има вечер в диетата й? 

а) домати и чушки 

б) зеле и моркови  

в) картофи и лук 

 

6. Какво друго яде през лятото? 

а) сладолед 

б) бял шоколад 

в) риба 

 

7. С кои хора обича да бъде? 

а) с приятелите си 

б) със семейството си 

в) с колегите си 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

 

8. Как прекарва свободното време? 

а) ходи на кино 

б) излиза с приятелки 

в) отива на планина 

 

9. Какво е важно за професията й? 

а) да има красива фигура  

б) да има много концерти 

в) да има нови фенове 

 

10. Защо приятелките на Глория харесват диетата? 

а) много е лесна 

б) ефектът е добър 

в) храната е вкусна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблицата впишете само крайните отговори! 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а           



4 European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (LISTENING) – A2 

Слушане 

Част 2 
 

Задача 

 

Село Широка Лъка е атрактивно място за много туристи. Слушайте текста и 

довършете изреченията с 1-2 думи. Ще чуете записа два пъти. Отговорите не бива да 

съдържат излишна информация. 

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела. 

Имате 1 минута да прочетете изреченията. 

 

 

Модел: 

0 Село Широка Лъка ...................... се намира ...........................................в планината Родопи. 

 

 

 

1 
Широка Лъка е на ............................................................................... от курорта Пампорово. 

 

2 
Селото има .............................................................................................................. паметници. 

 

3 
Селската църква е построена ..................................................................................................... 

 

4 
В ............................................................................. има интересни предмети и дрехи от 

историята на селото. 

 

5 
Хората от селото обичат фолклорните.................................................................................... . 

 

6 
В музикалното училище ..................................................................... деца от цяла България. 

 

7 
Училището е комбинация от ........................................... и ............................................. 

архитектура. 

 

8 
В училището ......................................................................................... добри преподаватели. 

 

9 
Туристите харесват ....................................................................................................... хотели. 

 

10 
Около селото има приятни места за .......................................................................................... 

 

 


