Centre Number
Номер на центъра

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN
MODERN LANGUAGES

………………………………….…..….…
Candidate No.
Номер на кандидата

For Examiners' Use
Only
Попълва се от
проверяващите

………………………………….…………

БГ-C1

Медицински университет Варна
Департамент по чужди езици и
комуникации
Примерен тест

Signatures
Подписи

Surname and Initials
Име и фамилия
(ПЕЧАТНИ БУКВИ)

Български език

…………………………….…….....

Слушане

Signature / Подпис

Проверяващ 1.

Ниво C1
…………………………….……....
Date / Дата

30-35 минути

……………………...
Проверяващ 2.

25 точки
…… / ………../………

……………………..
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Попълнете полетата в горната лява част на страницата.
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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
3 март е националният празник на България. Режисьорът Владимир Щерянов
разказва за интереса си към Руско-турската война и един от най-известните участници в
нея – генерал Скобелев. Слушайте и изберете верния отговор. Ще чуете записа два пъти.
Отбележете крайните отговори в таблицата отдолу.
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате една минута и половина да прочетете изреченията.
Модел:
0. Режисьорът Владимир Щерянов ще започва работа върху:
а) документален филм;
б) игрален филм;
в) нов проект;
г) театрална постановка.
1. Режисьорът избира за герой на филма генерал Скобелев, защото е:
а) руски пълководец;
б) народен герой;
в) харизматична личност;
г) любимият му генерал.
2. Според проекта филмът ще бъде:
а) само за интелектуалци;
б) за всякаква публика;
в) за любители на историята;
г) за младите хора.
3. Филмът ще бъде скъп, тъй като:
а) е копродукция;
б) ще се снима в чужбина;
в) има много батални сцени;
г) ще участват известни имена.
4. Актьорите, които ще участват във филма,:
а) вече са минали кастинг;
б) са доста добри;
в) са руснаци;
г) още не са определени.
5. Сценарият е замислен така, че филмът:
а) да бъде гледаем и зрелищен;
б) да не съдържа художествена измислица;
в) да представя най-вече нови факти.
г) да бъде заснет бързо.
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6. Генерал Скобелев гледа на войната като на:
а) изкуство;
б) героизъм;
в) печалба;
г) част от живота.
7. Скобелев приживе е наречен народен герой, защото:
а) е бил „на ти” с военната наука;
б) е имал врагове сред дворяните;
в) е бил грижовен към войниците;
г) е бил любимец на всички.
8. Любовната история във филма представлява:
а) действителна история;
б) синтез от няколко случки;
в) интересен сценарий;
г) единствената любов на генерала.
9. Снимките може да започнат:
а) ранна пролет;
б) късно през лятото;
в) през есента;
г) октомври – ноември.
10. Владимир Щерянов се надява българското кино отново:
а) да прави копродукции;
б) да има шанс за развитие;
в) да произвежда повече филми;
г) да прави суперпродукции.

В таблицата впишете само крайните отговори!
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА
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Слушане
Част 2
Задача
Саша Габровска, директор на „Столичен дом за радостни обреди”, говори за работата
си пред Агенция „Фокус”. Тя споделя мнението си за брака и младите хора днес. Слушайте
разговора и отговорете на въпросите с 2-4 думи. Отговорите не бива да съдържат излишна
информация. Ще чуете записа два пъти.
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате 1 минута да прочетете въпросите.

Модел:
Какво се провежда в домовете за радостни обреди?
0
сватбени ритуали
Какъв е броят на сватбите през 2010 год. в сравнение с миналата година?
1
Какво мислят младите хора за живота без брак?
2
Какво уточняват младоженците преди ритуала?
3
Как младоженците се отнасят към новостите в брачния ритуал?
4
Как младите хора избират дата за сватба?
5
Какво, според Саша Габровска, е важно за двойката при сключване на граждански брак?
6
Какво е бракът за Саша Габровска?
7
Докога, според Габровска, двойките могат да живеят без брак?
8
Защо предбрачният договор не е много популярен в България?
9
Коя е основната причина за повечето разводи?
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