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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
Съвременният човек постоянно изпада в стресова ситуация – на работа, в личния си живот, в
магазина, в метрото. Как реагираме и какво трябва да правим през ХХІ век при стрес? Слушайте
текста и изберете само един от посочените отговори. Ще чуете записа два пъти. Отбележете
крайните отговори в таблицата отдолу.

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате една минута и половина да прочетете въпросите и отговорите.
0. Каква е нормалната реакция на съвременния човек при стрес?
а) повече ядене;
б) повече пиене;
в) положителни емоции;
г) среща с приятели.

1. Какъв е резултатът от повече ядене при стрес?
а) загуба на апетит;
б) безсъние от повечето килограми;
в) намаляване на теглото;
г) увеличаване на теглото.
2. Как се наричат храните, помагащи срещу стрес?
а) стресирани;
б) страхливи;
в) антистресови;
г) антидепресанти.
3. Кои храни не са подходящи за закуска?
а) храни с много фибри;
б) черен хляб;
в) пълнозърнести бисквити;
г) захар, бонбони, шоколад.

4. Колко витамин С съдържа половин папая?
а) повече от един лимон;
б)
в)
г)

повече от един портокал;
по-малко от един портокал;
повече от един банан.

5. Какви стават шофьорите под влияние на ментовия чай?
а) усмихнати и щастливи;
б) спокойни и работливи;
в) търпеливи и внимателни;
г) сънливи и уморени.
6. Каква е ролята на ядките при стрес?
а) причиняват главоболие;
б) помагат за добър сън;
в) предпазват от сърдечни болести;
г) намаляват стреса.
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7. Какво количество ядки са необходими дневно против стреса?
а) 200 грама;
б) 100 грама;
в) 20 броя;
г) 40-50 грама.
8. С какво е полезно авокадото при стрес?
а) понижава кръвното налягане
б) повишава настроението;
в) води до отслабване;
г) намалява апетита.
9. Коя храна се препоръчва против стрес за вечеря?
а) папая или шоколад;
б) солена риба;
в) риба сьомга;
г) сандвич с краве масло.
10. Какъв хормон е кортизолът?
а) на стреса;
б) на щастието;
в) на съня;
г) на рабостоспособността.

В таблицата впишете само крайните отговори!

0
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА
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Слушане
Част 2
Задача
Слушате интервю с талантливия български цигулар Васко Василев по случай 40-ия му рожден
ден. Ще чуете записа два пъти. Довършете изреченията с 2-4 думи от текста. Отговорите не бива
да съдържат излишна информация.

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате 1 минута да прочетете изреченията.

Модел:
0

Известният български цигулар отбелязва 40 си рожден ден ................с концерт.......................

1

В книгата си той .....................................................................................................................................
за живота си, за концертите си.

2

За 5-6 години музикантът ...........................................................................................................
с една балерина.

3

Васко Василев не може да живее ............................................................................................................

4

Българинът учи музика в ..............................................................................................................

5

Днес той сам ................................................................................................................., защото е главен
концерт-майстор на Кралската опера.

6

Според музиканта ................................................................................................................... зависи от
таланта, труда и медиите.

7

През ХХІ век публиката на класическата музика ....................................................................
.........................................................................................................................................................

8

Изненадите, новите проекти и идеи в музиката връщат .........................................................
........................................................................................................................................................................

9

10

Когато музикантът .......................................................................................................................,
публиката разбира и чувства музиката.
Пожеланието на Васко Василев за хората е ...............................................................................
..........................................................................................................................................................

