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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. Не коригирайте
отговорите си в таблицата.
Консорциумът не носи отговорност за всяка допълнителна информация, дадена от квесторите.
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Слушане
Част 1
Задача
Слушате репортаж за гениален български ученик. Докато слушате историята му,
изберете верния отговор. Ще чуете записа два пъти. Запишете крайните отговори в
таблицата отдолу.
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате една минута и половина да прочетете изреченията.
Модел:
0. Аполониевата задача е проблем от:
а) астрономията
б) оптиката
в) геометрията
г) механиката
1. Журналистът разговаря с Радко в:
а) къщата му
б) училището му
в) парка
г) библиотеката
2. Младият математик:
а) учи по цял ден
б) не решава задачи всеки ден
в) не харесва футбола
г) обича игрите на карти
3. Родителите на момчето са:
а) физици
б) инженери
в) учители
г) математици
4. Математиката за Радко е:
а) абстрактна наука
б) любим предмет в училище
в) във всичко около нас
г) приятно хоби
5. Аполониевата задача е решена от:
а) нито един математик
б) 4 математици
в) 2 математици
г) 10 математици
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6. Тази задача амбицира Радко, защото е:
а) интересна
б) стара
в) важна
г) трудна
7. Радко работи по задачата:
а) един месец
б) две години
в) няколко нощи
г) една сутрин
8. Българите избират Радко Котев за:
а) математик на 2010
б) личност на България
в) талант на годината
г) гений в науката
9. След наградата в Лисабон Радко:
а) работи върху нова задача
б) няма още планове за бъдещето
в) спира да решава задачи
г) търси друга трудна задача
10. През есента момчето:
а) ще учи за последна година в Шотландия
б) ще бъде студент в България
в) ще учи в университет в Шотландия
г) ще търси работа в България

Не коригирайте отговорите си в таблицата!
Всяка корекция ще се счита за грешка.
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА
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Слушане
Част 2
Задача
Според учените прекарваме около 20-30 години от живота си в сън. Слушайте
препоръките на лекар за добър сън. Ще чуете записа два пъти. Довършете изреченията с 2-3
думи от текста. Отговорите не бива да съдържат излишна информация.
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО. Следвайте модела.
Имате 1 минута да прочетете изреченията.
Модел
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Д-р Славчев е специалист по ......................медицина на съня...................................................

Децата спят .......................................................................................................................... часа .
Който спи малко, е ........................................................................................................................
Човек спи най-добре в /2/..................................................................................................... стая.
Важно е /2/.............................................................................................................. да са удобни.
Когато лягаме, не трябва да бъдем .............................................................................................
Според лекаря не е добре да заспиваме, докато .......................................................................
...................................................................................................................................................... .
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Хубаво е преди лягане човек да прави едно и също нещо -.......................................................
...........................................................................................................................................................
Често хората не могат да спят от /2/ ............................................................................................
Много хора неправилно вземат ....................................................................................................
Когато пие алкохол, човек заспива ..............................................................................................

