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Четене 
 

Част 1  

 
Задача 

Искате да научите нещо повече за България и за българите. В текста липсват 10 

думи. Изберете от предложените варианти и ги поставете на празните места. 

Отбележете крайните отговори в таблицата отдолу. Работете по модела. 

 

В днешно време само в (0)........................ фирмите за детски играчки са 2000. Технологиите 

постоянно се модернизират и от фабриките излизат по-красиви и интересни играчки за 

(1).............................. на Съюза.  

Но нека да се върнем преди 30 години. Тогава децата (2).............................. с пъзели, лего 

конструктори, кукли Барби. Нямаше 3D филми и компютри. Най-приятни бяха игрите 

(3).............................. навън от сутринта до вечерта.  

Днес децата не познават игрите на своите родители. Много хора (4).............................. си 

спомнят как момчетата в България с часове играеха на лимки – малки стъклени топчета. 

Продаваха ги в торбички по павилионите и книжарниците. Всяко момче искаше да събере 

(5).............................. от красиви топчета в различен цвят и размер.  

Момичетата пък обичаха да скачат на ластик. Игрите с дългата еластична лента бяха 

любими на тийнейджърките през 80-те години на ХХ век. Във (6).............................. можеше да се 

видят скачащи през ластика момичета. Нерядко участваха и момчета. 

Има едно място (7).............................. , където и днес се правят играчки на ръка. Това е 

селото музей Етъра. Майсторите там от (8).............................. правят фигурки на животни, колички 

и кукли от дърво. Всички деца в страната ни имаха вкъщи поне една такава дървена играчка.  

А (9).............................. днешните деца? Според статистиката най-много молби към Дядо 

Коледа е имало за компютри, джиесеми и ipod-ове. Децата (10).............................. предпочитат да 

влизат в интернет, да правят профили във Facebook и да гледат телевизия.  
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

Възможни отговори: 

А. Европейския съюз 

Б. най-малките граждани 

В. кукли и камиончета 

Г. през 2010 

Д. се радваха 

Е. с приятели 

Ж. какво харесват 

З. с удоволствие 

И. в България 

Й. не играеха 

К. всички паркове 

Л. кога играят 

М. много години 

Н. най-голямата колекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (READING) – B1 

Четене 

 

Част 2 
 

Задача 

В списание намирате статия за най-новите тенденции в сватбите. Прочетете 

текста и отговорете с 2-4 думи на въпросите след него. Отговорите не бива да съдържат 

излишна информация. 

В старата българска столица – Велико Търново, 196 двойки се ожениха през 2010 година. 

Сватбите са само с четири по-малко от тези през 2009 година. 

През последните години броят на сватбите е един и същ – нито са повече, нито са по-малко. 

50 от церемониите миналата година са били извън ритуалната залата на Общината. За място на 

сватбата си много хора харесват близкото до града село Арбанаси. Старите къщи и красивата 

природа правят селцето атрактивно за влюбени двойки не само от цяла България, но и от чужбина. 

В ритуалната зала младоженците могат да избират между фолклорна и класическа 

програма. Класическият ритуал е най-предпочитан и струва най-малко – 120 лв. За да се ожените 

на място по ваш вкус, ще трябва да дадете 240 лв. Ако искате сватбеният ден да бъде повече от 

незабравим, можете да изберете Царска сватба в историческия комплекс Царевец. 

Уникалната сватба не е евтина. Трябва да платите 1000 лв. в Общината и още 1000 лв. такса 

на Регионалния исторически музей. Младоженците се обличат в дълги златни дрехи от 10-12 век и 

като истински цар и царица преминават през Царевец.  

Любимо място за снимки след сватбата е паметникът на Асеневци. Той се състои от 

фигурите на четирима български царе – Асен, Петър, Калоян и Иван-Асен ІІ. Ето защо Общината 

има идея от тази пролет да се правят сватбени ритуали на различни исторически обекти във 

Велико Търново. Този вид сватби ще бъде по-евтин и повече хора ще могат да се оженят на 

нетрадиционно място. 

През януари и февруари няма много сватби. Март също е спокоен месец. Най-активен е 

периодът между юни и октомври, защото времето е топло. Повечето церемонии са в събота и 

неделя, но не са малко и петъчните сватби. Според статистиката най-много сватби в града е имало 

на 09.09.2009 година. Тогава те са били 10. За някои младоженци датата на сватбата трябва да бъде 

специална, за да имат дълъг и щастлив семеен живот. Затова все по-често избират да се оженят в 

ден с три еднакви числа 07.07.07, 08.08.08, …. 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

 
Модел: 

0 Как се казва старата българска столица?  

 

Велико Търново 

 

1 Как се променя броят на сватбите през последните години? 
 

 

2 Защо село Арбанаси е атрактивно място за сватби? 

 

 

3 Кой ритуал избират най-много хора?  

 

 

4 Къде се предлага Царска сватба? 

 

 

5 Как са облечени младоженците на Царската сватба?  

 

 

6 Къде младоженците обичат да си правят снимки?  

 

 

7 На какви нетрадиционни места ще могат хората да се женят от пролетта? 

 

 

8 През кой период от годината сватбите са най-малко? 

 

 

9 В кои дни има най-много ритуали? 

 

 

10 Какви дати най-често избират младоженците за сватба?  

 

 
 


