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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 
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Пишете четливо. 

Пишете със син или черен химикал. 

Не се разрешава употребата на речници. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ 

Tози тест се състои от две части.  

Не коригирайте отговорите си в таблицата. 

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

Част 1 

 
Задача 

В електронен сайт намирате материал за дрехите в училище. В текста липсват 10 

думи. Изберете от предложените варианти и ги поставете на празните места. Запишете 

крайните отговори в таблицата отдолу. Работете по модела. 

 

Учениците в Първа езикова гимназия в (0)............................... Варна посрещат новата учебна 

година с нови правила за дрехите. Няма да има много къси поли и панталони, тесни блузи и 

високи обувки в клас. Всички трябва да носят (1).............................. – лятна, зимна и официална. 

Цветовете за момичетата и момчетата са различни. Момчетата (2).............................. на училище 

със син панталон и синьо сако. Момичетата ще имат карирана пола и червено сако. Всички ще 

носят (3).............................. ризи. 

Специален елемент от униформата е емблемата на (4).............................. Хората ще могат да я 

виждат върху горния джоб на сакото.  

За родителите най-важно при униформите е дрехите да са удобни, практични и 

(5).............................. . За учениците на първо място те трябва да са модерни. За да има баланс, 

ученици, учители и родители заедно (6).............................. каква да бъде униформата – по-спортна 

или по-официална, по-светла или по-тъмна. Черният цвят е любим на (7).............................. 

тийнейджъри, но за малките ученици не е подходящ. Затова в повечето училища блузите и 

пуловерите (8).............................. в светли тонове – жълто, зелено, светлосиньо, виолетово.  

Учениците от Първа езикова гимназия харесват униформите си. С тях се чувстват елегантни 

и стилни. (9).............................. ги носят с удоволствие от понеделник до четвъртък. Последният 

работен ден на седмицата – (10).............................., е свободен ден и учениците могат да се обличат, 

както искат. Това е практика в много европейски училища. 
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ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

Възможни отговори: 

А. град                

Б. училището      

В. много              

Г. те                      

Д. добра 

Е. униформа        

Ж. петък             

З. бели                 

И. имат  

Й. ще ходят        

К. са                    

Л. приятни         

М. нещо 

Н. избират          

 

 

 

 

 

 

 

 

Не коригирайте отговорите си в таблицата! 

Всяка корекция ще се счита за грешка. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           
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Четене 

 

Част 2 
Задача 

Футболът е любима игра на милиони хора. В спортен вестник има интересна 

статия за любовта на една жена към този спорт. Прочетете текста и отговорете на 

въпросите с 1-3 думи. Отговорите не бива да съдържат излишна информация. Работете по 

модела. 

 

Eлена Джалева е най-добрата жена футболен рефер в България. Главен рефер е на първия 

футболен мач между политици и дипломати у нас.  

               Тя е на 35 години и работи като учителка по спорт в Класическата гимназия в град София. 

Любовта си към футбола обяснява така: „ Това е най-великата игра в света.” 

              Елена е родена в Казанлък и живее на 100 метра от градския стадион. За първи път отива 

на мач с баща си, а после често ходи и с брат си. „Той е с 4 години по-голям от мен и гледаме 

всички мачове заедно”, разказва реферката. 

              Не си мислете, че Джалева познава играта само от учебниците и телевизията. Като 

ученичка играе 3 години във футболен клуб „Розите”. Първият й треньор по футбол е доцент 

Васил Жечев. В училище тренира също атлетика и волейбол. След това тя завършва Националната 

спортна академия, специалност футбол.         

             През 1991г. се записва на курс за рефери. Започва като рефер на мачове за деца, а по-късно 

на женски мачове. С радост облича черните реферски дрехи за всеки мач. „Когато свириш на 

футболен мач, не можеш да бъдеш и футболист, не е правилно”, казва Елена. Ето защо тя спира с 

футбола като футболистка и продължава само като рефер.  

             Засега няма жени рефери в мъжкия футбол. Но Елена мечтае един ден да бъде рефер на 

мач от Шампионската лига.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (READING) – A2 5 

 

ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА 

 

Модел: 

 

0 Какъв рефер е Елена Джалева?  

 

футболен  

 

1 Каква е Елена по професия?  

2 Кой е родният й град? 

3 С кого гледа мач за първи път ? 

4 Колко години е по-малка от брат си?  

5 Кога играе в клуб „Розите”? 

6 Какво учи Елена в спортната академия? 

7 Първо на какви мачове е рефер? 

8 Какви са дрехите й като рефер?  

9 Какво спира да прави?  

 


