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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 таблицата впишете само крайните отговори. 

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

Част 1  

 
Задача 

Ще прочетете текст за хобито на един български лекар. В някои изречения липсват 

изрази. Изберете от предложените варианти и ги напишете на празните места /1-10/. 

Отбележете крайните отговори в таблицата отдолу. Работете по модела.  

 

Ветеринарният лекар д-р Василев притежава най-голямата колекция от морски миди и 

охлюви в България. Той започва да ги събира преди години, първо от (0)......................................, а 

после и от по-далече. "По-далече" означава навсякъде по света. Всяка своя отпуска ветеринарят 

прекарва в гмуркане из морета и океани по цялото земно кълбо – Червено море, Хаваите, 

Танзания, Коста Рика, Малайзия. "Едно от най-добрите места за подобно прекарване е Тун 

Сакаран - група от острови близо до Борнео. Там са най-добре запазените корали, водата е чиста, 

видимостта е (1)......................................, пълно е с живот!", разказва д-р Василев.  

Гмуркането напоследък стана модерно и има много хора, които се занимават с дайвинг из 

далечни морета. Различното при д-р Василев е, че той не го прави за удоволствие или за да сложи 

интересни черупки до телевизора в хола. "Това не е просто колекция, а е научна работа, свързана с 

(2)......................................", разказва той. 

Д-р Василев се занимава с биология още от ученик в Националната природо-математическа 

гимназия. После завършва (3)......................................, специализира в САЩ и Франция. 

Специалист е по котки. 

Благодарение на работата си, той изкарва пари, за да финансира експедициите си. "Ако се 

занимавам с наука в чистия й вид – без да работя друго, трябва някой да ме финансира да пътувам. 

Ако бях станал биолог, (4)...................................... достатъчно пари. Затова избрах да съм 

ветеринарен лекар и отпуската си я прекарвам някъде по моретата", казва лекарят. 

Най-често д-р Василев пътува със свой приятел, зъболекар, който също 

(5)...................................... от биологията. "И той работи стоматология, за да изкарва пари и да се 

занимава с хобито си", споделя ветеринарят. Д-р Василев не може да си представи живота по 

различен начин. Ако ги няма пътуванията и (6)......................................, стресът щеше да е голям. 

Всеки ден работи по десет часа в клиниката – прегледи и операции.  

Това донякъде обяснява защо д-р Василев има нужда от подобно (7)...................................... 
в свободното си време. "За мен това е един вид почивка", усмихва се ветеринарят. Колекцията си 

държи в къщата, в която живее извън София, и тя заема най-голямата стая там."Предполагам, 

лека-полека ще открия нови видове". През 2007 г. д-р Василев намира в Коста Рика екземпляр, 

който е определен като нов вид (8)......................................, през 2006. 

"Сега извинявайте, но (9)...................................... в операция", казва д-р Василев и бързо 

погледът му се променя. На мястото на усмивката идва сериозният вид. В очите му се появяват 

грижата и вниманието за поредното (10)...................................... . И така до вечерта, когато отново 

ще се върне при колекцията си. И до следващата отпуска, когато отново ще влезе в ролята на учен 

откривател.     
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

Възможни отговори: 

А. близките морета 

Б. една година по-рано 

В. ветеринарна медицина 

Г. искам да отида 

Д. нямаше да имам 

Е. много добра 

Ж. се интересува  

З. класификация на животни 

И. екзотично хоби 

Й. трябва да влизам 

К. работата с колекцията 

Л. опасни гмуркания 

М. болно животно 

Н. ветеринарен проблем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблицата впишете само крайните отговори! 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           
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Четене 

Част 2 
 

Задача 

Много хора избират да танцуват в свободното си време, вместо да спортуват в 

някоя фитнес зала. Прочетете текста за известен клуб по танци в София и отговорете на 

въпросите с 2-4 думи. Отговорите не бива да съдържат излишна информация. Следвайте 

модела.  

Спортните танци са не само спорт, но и невероятно забавление. Те включват 10 танца - 5 

стандартни и 5 латиноамерикански. Диана Петрова и Иван Терзиев са треньори в едно читалище в 

София. И двамата танцуват от 15 години. В клуба идват много хора да танцуват. Едни – за спорт, а 

други - за удоволствие. Най-малките са 5-6-годишни. Родителите им ги водят на танци, за да 

спортуват и забавляват, за да придобият бързина, сила и издръжливост. У децата обаче се заражда 

огромен интерес към танците, не пропускат нито една тренировка. По принцип момичетата са по-

дисциплинирани и по-упорити. Напоследък обаче момчетата танцьори освен повече стават и по-

постоянни. 

Сред състезателите има всякакви възрасти. Най-много са учениците и студентите между 16 

и 20 години. Често обаче идват и 30-40-годишни хора, които нямат амбиции да се състезават, 

искат просто да се научат да танцуват. Има дори семейни двойки, които идват заедно, за да 

прекарат приятно няколко часа. 

Танците като хоби излизат сравнително евтино – по 20 лв. на месец. Ако обаче решите да 

тренирате сериозно и да се явявате на състезания, нещата стоят по-различно. Ще трябва да 

платите за хубавите костюми, специалните обувки и участието си на състезания. Дрехите за 

латиноамериканските танци са скъпи, а за стандартните са още по-скъпи. Трябва да имате по един 

тоалет и от двата вида, които можете да ползвате най-много две години. Костюмите за спортни 

танци не се продават в магазините, а се поръчват на специални шивачи.  

Обувките също са строго регламентирани. Височината на токовете е съобразена с 

категорията танц, както и с височината на партньорите и с възрастта им . За стандартни танци 

жените трябва да имат затворени официални обувки с висок ток, а мъжете - лачени и черни. За 

латиното дамските обувки са изрязани и пак с висок ток, мъжките също имат малък ток.  

Още първите 5-6 месеца се разбира дали човек има данните да танцува, или не. За да стане 

наистина добър обаче, състезателят трябва да тренира 2-3 часа най-малко четири пъти в 

седмицата. Така се поддържа перфектна форма. Освен това се научават задължителните движения, 

тъй като на състезание всяка грешка е фатална.  

По време на танц се изразходва огромно количество енергия, предупреждава Иван. 

Лекарите сравнявали танците с леката атлетика. Тренират се всички групи мускули, няма 

мускулче, което да не участва в движенията на тялото. Затова танците се препоръчват за хора, 

които нямат здравословни проблеми. Въпреки голямото натоварване спортните танци влияят 

чудесно върху настроението и емоциите. Чрез приятната музика и елегантните движения хората се 

отпускат, придобиват самочувствие и увереност, смятат Диана и Иван.  

Ако имате свободно време и не знаете какво да правите, елате в клуба по танци.  

Забавлението е гарантирано. 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 
Модел: 

0 Какви видове спортни танци има? 

латиноамерикански и стандартни 

 

1 Какви качества развиват танците у децата? 

  

2 Какви са момичетата като състезатели?  

 

3 Защо по-възрастните хора посещават клуба? 

 

4 За какво трябва да плащат състезателите по спортни танци?/3/  

 

5 Откъде танцьорите купуват дрехите си за танци? 

 

6 От какво зависи изборът на обувки в спортните танци?  

 

7 Защо състезателите тренират активно през седмицата?  

 

8 При кой спорт физическото натоварване е подобно като при танците?  

 

9 Кои хора могат да практикуват спортни танци?  

 

10 Как танците променят характера на човек?  

 

 


