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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 

Ако предпочитате да не се разделяте с домашните си любимци по време на пътуване, 

следващият материал съдържа полезни съвети как да направите това безпроблемно и 

приятно. 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. 

 

Ако ще пътувате на екскурзия или почивка с домашния си любимец, планирайте всичко 

предварително до (0)....................... , иначе може да преживеете голямо разочарование.  

С кола е най-лесно и ако разстоянията не са прекалено големи, по-добре (1)..................... . 

Така ще можете постоянно да наглеждате питомеца си. Помнете, че по пътя животното може да 

има повече нужда от спирки за тоалетна от вас. Проучете предварително маршрута и къде има 

хотели, които приемат посетители с домашни животни. 

Ако сте решили обаче да вземете самолет, първото, за което трябва задължително да се 

подготвите, са по-големите разходи. Парите са различни в зависимост от авиокомпанията. Много 

от тях таксуват домашния ви любимец (2)..................... . Така за полет на по-кратки разстояния ще 

трябва да си приготвите около 150 долара за куче например. Тази сума е доста по-голяма при 

презокеански полет. 

Повечето авиокомпании (3)..................... за домашните ви любимци при дългите полети. 

Често по време на престой и презареждане служители ги изкарват от клетките, разхождат ги и им 

дават прясна вода.  

Преди да полетите със самолета, добре е да предприемете някои практични стъпки за 

спокойното си пътуване. Вечерта, преди да тръгнете, замразете малък съд с вода за вашето куче. 

Така по време на товаренето на клетката на другия ден в нея (4)..................... и нищо няма да капе. 

Докато кучето ви се настани в багажното отделение, водата постепенно ще се е размразила и то ще 

може да пие при нужда. 

Сравнете внимателно клетките, които се продават. Изберете такава, в която кучето ви ще 

има достатъчно място да сяда, да стои право и (5)..................... . 

Постелете клетката отдолу и отстрани с хавлиени кърпи, за да поемат евентуални 

сътресения или удари по време на полета. Погрижете се клетката да е добре уплътнена отдолу в 

случай на инцидент. Закрепете здраво пластина с името на кучето на нашийника му. Освен това 

(6)..................... негова снимка, така че лесно да може да се сравни с животното вътре. 

Преди да заминете, проучете добре хотела, който сте избрали. Вече не са малко тези, които 

(7)..................... и предлагат специални услуги за тях. Не става въпрос просто да ви пуснат да 

преспите с животното в хотела. Това е цяла индустрия, която се развива все по-бързо. Хотелите 

вече предлагат гледачи, които да се занимават и да разхождат животните, докато (8)..................... . 

Можете да поръчате на любимеца си сресване и даже масаж. 

Разбира се, това не е безплатно. Надбавките за тези екстри варират от 50 до 150 евро. 

Трябва да знаете, че подобни бутикови хотели приемат не само котки и кучета, но и 

(9)..................... . Там винаги чакат домашните любимци с подходящи за тях лакомства в стаите. 

Животните се посрещат от директор за комуникации с любимците.  

Мениджърите на тези хотели твърдят, че никога не забравят и за удобствата на гостите, 

които (10)..................... . Използват се технологии за дълбоко почистване на мебелите, за да няма 

оплаквания от хигиената. 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

 

Възможни отговори: 

А. поставете върху клетката 

Б. всякакви други услуги 

В. полагат специални грижи 

Г. приемат домашни любимци 

Д. да се обръща спокойно 

Е. вие сте заети 

Ж. ще има лед 

З. всякакви други животни 

И. изберете този вариант 

Й. най-големи подробности 

К. според килограмите 

Л. гладни и жадни 

М. са без животни 

Н. в зависимост от възрастта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблицата впишете само крайните отговори! 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Й           
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Четене 

Част 2 
 

Задача 

Безспорно е положителното влияние на музикалното образование върху всеки, особено 

в млада възраст. Кои са предимствата на заниманията с музика, ще разберете от следващия 

текст. Прочетете го и довършете изреченията с 3-5 думи. Отговорите не бива да съдържат 

излишна информация. Работете по дадения модел.  

 

Известен е фактът, че заниманията с някакъв музикален инструмент развиват паметта и 

говорните умения наред с още много други положителни резултати. Но има едно условие – 

музиката да носи удоволствие, да се приема като игра и развлечение, а не като тежест и мъка. 

 Специалисти твърдят, че особено важно е децата да се забавляват, докато се учат да свирят 

на избрания инструмент, а не да го възприемат като задължение или родителска принуда. В 

случай, че тези условия са налице, достатъчни са четиримесечни занимания, за да се прояви 

техният положителен ефект върху момичетата и момчетата. 

 Футболът, баскетболът, плуването и изобщо спортуването преобладават в 

извънучилищните занимания на децата. И колкото и странно да изглежда, именно музикалното 

образование доскоро внасяше дисонанс в тези дейности. Заедно с рисуването, театралното или 

балетното обучение, това се оказва една доста по-непопулярна алтернатива, въпреки 

неоспоримите предимства на заниманията с изкуство. 

 Безброй анализи и експерименти доказват, че музикалните занимания подхранват и 

развиват дълъг списък от способности у децата. Включително подобряване на уменията за работа 

с ръцете, както и остротата на зрението и наблюдателността. Паметта, говорните умения и 

творческите способности стават по-силно изразени. Ето защо все повече специалисти препоръчват 

занимания с музика за подобряване способностите за четене и писане особено при децата, 

страдащи от дислексия (затруднение при четене и писане на прочетеното). 

 Според специалистите при изучаването на музикален инструмент се развива по 

забележителен начин и пространствената интелигентност на обучаемите. А това е важен аспект от 

поведението им в ежедневието. Тя улеснява ориентирането и решаването не само на сложни 

математически задачи, но и на привидно прости дейности, като умението на децата да си увият 

сандвича, с който ще закусят в училище. И най-хубавото е, че този комплекс от положителни 

промени се проявява само четири месеца след началото на този вид музикални занимания. 

 Освен физиологичните предимства, свиренето на някакъв музикален инструмент влияе и 

върху характера на момчетата и момичетата и върху техните взаимоотношения с останалите хора. 

Те стават организирани и дисциплинирани личности, които се отнасят с нужното внимание към 

детайлите, стремят се добре да планират задачите си и се отличават със способността си да се 

съсредоточават. А това са ценни за всеки подрастващ качества. 

 Често изпълнителите на музикален инструмент се изявяват пред своите преподаватели, 

пред изпитна комисия или пред публика. При всички тези случаи те свикват да побеждават 

страховете и комплексите си, стават по-уверени в своите сили и това подобрява самочувствието 

им. 

Възможно е обаче предимствата на обучението по музика да отидат на вятъра по две 

основни причини. Първата: ако то се извършва само по родителска принуда, без емоционалното 

участие на най-важната в случая личност-детето. Тогава огромна е вероятността свиренето на 

музикален инструмент да се превърне в наказание и да престане да привлича вниманието и 

интереса на детето. 

 Важно е също децата да учат и практикуват свирене на даден инструмент, без да 

пренебрегват нуждата си от игра. В противен случай има опасност да започнат да вярват, че 

музиката е просто още едно от задълженията им, да не изпитват никакво удоволствие от нея и 

всички вероятни ползи да се обезсмислят. 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

Модел: 

0  

Свиренето на музикален инструмент влияе положително, ако ...............музиката носи  

удоволствие .................................................................................................................................. 

 

1  

Особено важно е, докато се учат да свирят, децата .................................................................. 

 

......................................................................................................................................................... 

2  

За развитието на учениците е важен не само спортът, но и ..................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

3  

Свиренето на музикален инструмент развива у децата /3/ ....................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

4  

Заниманията с музика имат оздравителен ефект при подрастващи, които ............................ 

 

......................................................................................................................................................... 

5  

Музиката стимулира не само решаването на математически задачи, но и ............................ 

 

......................................................................................................................................................... 

6  

Заниманията с музика влияят както на физиологията, така и на /2/ ........................................ 

 

......................................................................................................................................................... 

7  

Свиренето пред публика помага на учениците да бъдат 2/ ...................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

8  

Предимствата на обучението по музика може да не се проявят, ако ...................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

9  

Свиренето и заниманията с музика не трябва да пренебрегват ............................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

10  

Когато свиренето лишава децата от игра, те вярват, че ................................................................. 

 

....................................................................................................................................................................... 

 


