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4. Книгата «Разпознаване и събиране на
билки», ---- от един от най-известните
български ботаници – проф. д-р Борис
Китанов, е ---- за всички, които се
интересуват от лечебните растения.

1. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. Това е момичето, ---- успехи донесоха
слава на училището ни.
А) чието

B) чиято
D) чийто

A) написана / предназначена

C) чиито

B) съчинен / назначена

E) за чийто

C)

преписан / предложена

D) замислена / познат
E) преработен / адресиран

5. Добре свършената работа ---- високото
самочувствие на човек.

2. На рождения ми ден беше доста весело,
защото ---- много хора.
А) съм бил поканил

B) съм поканил

C) щях да поканя

D) бях поканил

A) подържа

B) задържаща

С) издържа

D) придържа
E) поддържа

E) щял съм бил да поканя

6. Най-общо казано, екологията е наука за
взаимоотношенията ---- организмите и
заобикалящата ---- среда.
А) помежду / ни

B) с / им

C) според / тях

D) между / ги

E) през / й

3. Това е човекът, ---- толкова много искахте
да се запознаете.
А) с които

B) с когото

C) който

D) защото

7. Не тръгвай зиме без торбичка и ---- без
абичка.
A) утре

E) за който

B) нощем
D) есен

C) денем

E) лете

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. В наше време хората откриват
развалините на Помпей, покрити с осем
метра прах, ---- научават какъв е бил ---животът по тези места.
A) или / никога

B) и / някога

C) а / накъде

D) макар че / никъде

12. От ---- разбрах кога пристига влакът.
А) те

E) когато / както

B) го

C) вие

D) тях

E) ние

13. ---- оскъдните валежи растителността там
е бедна, ---- да не липсва съвсем.
A) Във връзка с / пък
B) Поради / като че ли
C) Заради / макар
D) По причина на / затова

9. Силата на водата на Ниагарския водопад
е толкова голяма, ---- размива коритото.
A) че

B) и
D) които

E) Поводът / при все че

C) както
E) откогато

14. Нощем излизаше неукротим вятър и с ---се бореше с мрака.
10. ---- се придвижват във Венеция, хората
обикновено използват лодки.
А) Кога

B) Защо

D) Винаги

А) кротък унес

B) дрезгав здрач

C) тих глас

D) плаха усмивка

C) За да

E) бесен вой

E) Поради това

15. Близо към полунощ, ---- умора наляга
конете и нас, изведнъж ниско под
звездите, постоянно притеглящи
погледите ни, ---- познати очертания на
дървета – големи черни кълба, над които
слабо се белеят ----.

11. Беше готов на какво ли не, ---- да не го
карат да ходи днес на училище.
А) и без това

B) поради

A) когато / виждаме / къщи

C) сама

D) всичко

B)

след като / долавяме / домът

C) както / слушаме / дом

E) само и само

D) защото / чуваме / къщурки
E) преди / забелязваме / сгради

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralandırılmış yerlere uygun düşen
sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

(16) ---- билколечението намира все повече
привърженици. Много хора сами берат
билките, но не (17) ---- имат необходимия
опит и не знаят кога се събира определено
растение и кои негови части се използват.
Богатият опит на народната медицина при
лечението с билки трябва да бъде (18) ----,
но едновременно с това следва да бъдат
опазени и находищата на лечебни растения.
В книгата са включении около 340 вида
билки, които се срещат сравнително често и
се използват и в съвременната (19) ----. Като
изхожда от практическата насоченост на
книгата, авторът е използвал съвършено нов
(20) ---- за разпознаването на билките.

«Животът на Ван Гог» от Анри Перюшо не е
романизована (21) ----. В тази книга
читателят (22) ---- с една необикновена
съдба, която завладява с дълбокия си
трагизъм. (23) ---- от богат документален
материал и най-вече от обемистата
кореспонденция на Ван Гог с брат му и с
други негови съвременници, авторът
разкрива пътя на големия холандски
художник. Същевременно той проникновено
(24) ---- неравната борба на човека Ван Гог
за място в живота и обществото. Преводът е
направен въз основа на второто (25) ---издание на книгата от 1966 година.
21.

16.
А) Някога

B) Напоследък

C) Никога

D) В бъдеще

A) приключение

B) четиво

C) биография

D) детектив

E) развлечение

E) Поради
22.
17.
А) тя

B) всеки
D) всички

C) всичко

A) се въздържа

B) се запознава

C) се пренасят

D) се ръководи

E) се стремеше

E) тях
23.

18.
А) съхранен

B) опазена

D) предпазени

C) запазено

E) оползотворено

А) Изхождайки

B) Разлиствайки

C) Разкривам

D) Разработващ
E) Придържайки

24.

19.
А) астрономична

B) науки

C) технологията

D) медицина

А) изследвам

B) разсъждавала

C) разпространява

D) пресъздава

E) преобразяващ

E) индустриите
25.
20.
А) разход

B) преход

D) поход

C) приход

E) подход

A) преработено

B) обработено

C) отработено

D) заработено

E) разработен
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Повдигна се и въпросът, ----.

26. - 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) върху който винаги са се водили
ожесточени дискусии

26. ---- и се изгуби в тъмнината.

B) за която се водеха непримирими спорове

A) В училищния двор децата тичаха след
топката

C) по които всички предпочитаха да мълчат

B) След малко те ще се покажат на
площада

D) при което всички присъстващи му
изказаха благодарност

C) Изведнъж непознатият тръгна с бързи
крачки

E) нямаше свой приемлив за двете страни
отговор

D) Звездите започнаха да блещукат в
лятното небе
E) През зимата дните са по-къси

30. Заподозреният, ----, се оказа невинен.
A) за които бяхме слушали какви ли не
нелепости
B) която пораждаше съмнения у всички нас

27. Момичето, ----, се смути.

C) което нагнетяваше обстановката в
съдебната зала

A) която водеше програмата
B) водеше програмата

D) с която се познавахме още от
ученическите години

C) щом водеше програмата
D) което водеше програмата

E) към който всички отправяха какви ли не
обвинения

E) когато ще води програмата

31. Учениците, ----, по-бързо усвояват новия
материал.
28. ----, беше пролет.

A) слушаше със затаен дъх беседата на
преподавателя

A) За да го постигне това бедствие

B) чието интереси бяха в областта на
природоматематическите специалности

B) Когато се случи това
C) Едва ли щеше да дойда навреме

C) които внимават в час

D) Дърветата в градския парк ще
разцъфнат

D) която проявяваше наклонност към
рисуването

E) Понеже набра свежи лалета от
градината

E) който привличаше вниманието ни със
свободното си поведение

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. ----, а после отсъди.
Α) Първо разсъди

Β) Първо засади

C) Първо присъди

D) Първо насади

36. - 40. sorularda, verilen Bulgarca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.
36. На откриването на конференцията
австралийските океанолози дадоха
подробна информация за морското
течение, което протича на юг от страната
в близост до остров Тасмания и оказва
влияние върху климата на планетата ни.

Ε) Първо посади

A) Konferansın açılışında Avustralyalı
okyanusbilimciler, ülkenin güneyinde
Tasmanya Adası yakınlarından geçen ve
gezegenimizin iklimini etkileyen deniz
akıntısı hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

33. Призори умората я надви и ----.
A) щял бил да остане до края на
програмата

B) Avustralyalı okyanusbilimciler, ülkenin
güneyinde Tasmanya Adası yakınlarından
geçen deniz akıntısının gezegenimizin iklimi
üzerinde etkili olabileceğini, konferansın
açılışında dile getirdiler.

B) детето щеше да потъне в блажен сън
C) тя заспа
D) те били затворили бавно клепачите си
E) ще сънувам детските си години

C) Ülkelerinin güneyinde bulunan Tasmanya
Adası yakınlarından geçen ve gezegenimizin iklimini önemli ölçüde etkileyen deniz
akıntısı hakkında Avustralyalı okyanusbilimciler konferans düzenlediler.

34. Ловецът стреля по патиците и ----.

D) Okyanusbilimciler Avustralya’nın güneyinde
bulunan Tasmanya Adası yakınlarında
gezegenimizin iklimi açısından son derece
önemli olduğu sanılan bir deniz akıntısı
ortaya çıkardılar.

A) към които ще се разтичат обучените
кучета
B) тя щяла да откъсне узряла круша от
приведения ниско клон

E) Avustralya’nın güneyinde yer alan
Tasmanya Adası çevresinde bulunan deniz
akıntıları ve bunların gezegenimizin iklimi
üzerindeki olası etkilerini okyanusbilimciler
konferanslara konu etmektedirler.

C) той ще кривне наляво по горската пътека
D) ще прострелят половината птици от
ятото
E) те се разлетяха

35. ----, когото познаваш добре.
A) Препоръчай новите помагала по езикова
култура на онези ученици
B) Отвори библиотеката си само за хора
C) Преотстъпвай интересните детективски
романи на студенти
D) Давай книги само на човек
E) Поканил в книжарницата поетите
Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Археологическите разкопки, предприети с
цел изследването на предисторическата
епоха, показаха, че следите на живот в
басейна на езерото Кючюкчекмедже,
включващ в себе си пещерата
Яръмбургаз, отиват стотици хиляди
години назад в миналото.

38. Климатолозите стигнаха до извода, че
няма пряка връзка между глобалното
затопляне - един от най-големите
екологични проблеми, застрашаващи
света - и промените в Слънцето.
A) İklimbilimciler, Dünya’yı tehdit eden en
büyük çevre sorunlarından biri olan küresel
ısınmayla Güneş’teki değişimler arasında
doğrudan bağlantı olmadığı sonucuna
ulaştılar.

A) Hızla sürdürülen arkeolojik kazılar
Yarımburgaz Mağarası’nın da içinde
bulunduğu Küçükçekmece Gölü havzasında
tarih öncesi çağlardan yaşam izlerine
rastlanabileceğinin ipuçlarını vermeye
başladılar.

B) Dünya’yı tehdit eden en büyük çevre
sorunlarından biri olan küresel ısınmanın
Güneş’teki değişimlere bağlı olup
olmadığını iklimbilimcilerin araştırması
gerekmektedir.

B) Tarih öncesi çağlarının araştırılması
amacıyla başlatılan arkeolojik kazılar,
Yarımburgaz Mağarası’nın da içinde
bulunduğu Küçükçekmece Gölü havzasında
yaşam izlerinin yüz binlerce yıl öncesine
gittiğini gösterdi.

C) Güneş’teki değişimlerin Dünya’yı tehdit
eden en büyük çevre sorunlarından biri olan
küresel ısınmayı ne kadar tetiklediğini
araştıran iklimbilimciler kesin bir sonuç elde
edemediler.

C) Yarımburgaz Mağarası’nın da içinde
bulunduğu Küçükçekmece Gölü havzasında
başlatılan arkeolojik kazılar sayesinde tarih
öncesi çağlara ait yaşam izlerinin ortaya
çıkartılacağı sanılmaktadır.

D) Bazı iklimbilimciler Dünya’yı tehdit eden en
önemli çevre sorunlarının başında gelen
küresel ısınmanın Güneş’teki değişimlerin
bir sonucu olabileceğini düşünüyorlar.

D) Son yıllarda arkeolojik kazıların
yoğunlaştırıldığı Yarımburgaz Mağarası’nın
da içinde bulunduğu Küçükçekmece Gölü
havzasında tarih öncesi çağlara ait yaşam
izlerine halen rastlanılamamıştır.

E) Dünya’yı tehdit eden en büyük çevre sorunu
olarak görülen küresel ısınma,
iklimbilimcilere göre Güneş’teki değişimlerin
sona ermesiyle etkisini yitirecek.

E) Yarımburgaz Mağarası’nın da içinde
bulunduğu Küçükçekmece Gölü havzasında
tarih öncesi çağlara ait yaşam izlerinin
ortaya çıkartılabilmesi için bir an önce
kapsamlı arkeolojik kazılara başlanılması
gerektiği vurgulandı.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Предполага се, че от каменната кариера,
разкрита в Йозгат в резултат на
провежданите от две години разкопки, в
хетския период се пренасяло гранит в
столицата Хаттушаш.

40. Наблюденията в различни области на
света още веднъж потвърдиха истината,
че костите на хората, пиещи твърда вода
с високо съдържание на калций и флуор,
са по-здрави.

A) İki yıldır sürdürülen kazılar, Hitit başkenti
Hattuşaş’ta kullanılan granitin Yozgat
yakınlarında bulunan taşocaklarından
taşınılamayacağı sonucunu doğurdu.

A) Kalsiyum ve flor içeriği yüksek sert su içen
insanların kemiklerinin daha sağlam olduğu
gerçeğinin kesin olarak kanıtlanabilmesi için
dünyanın çeşitli bölgelerinde gözlemler
yapılması gerekir.

B) Hititlerin başkenti Hattuşaş’ın granit
ihtiyacının Yozgat’ta sürdürülen kazılar
sonucunda ortaya çıkarılan taşocağından
karşılandığı düşünülmektedir.

B) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki gözlemler,
kalsiyum ve flor içeriği yüksek sert su içen
insanların kemiklerinin daha sağlam olduğu
gerçeğini bir kez daha kanıtladı.

C) Kazılar, Hitit dönemine ait taşocaklarının
başkent Hattuşaş ve günümüz Yozgat
yakınlarında bulunduğunu kanıtlarken,
granitin izine halen rastlanamamıştır.

C) Dünyanın çeşitli bölgelerinde kalsiyum ve
flor içeriği yüksek sert su içen insanların
kemiklerinin daha dayanıklı olup olmadığı
konusu üzerinde gözlemler devam
etmektedir.

D) Yozgat ve Hitit başkenti Hattuşaş
yakınlarında iki yıl içinde başlatılması
gündeme gelen kazılarda eski çağlarda
kullanılan taşocaklarına ulaşılmaya
çalışılacaktır.

D) Dünyanın sadece bazı bölgelerinde
kalsiyum ve flor içeriği yüksek sert su içen
insanların kemiklerinin daha sağlam olduğu
kuşku götürmez bir biçimde kanıtlandı.

E) Yozgat’ta iki yıldır sürdürülen kazılar
sonucunda ortaya çıkarılan taşocağından
Hitit döneminde başkent Hattuşaş’a granit
taşındığı tahmin edilmektedir.

E) Dünyanın çeşitli bölgelerinden gözlemciler
kalsiyum ve flor içeriği yüksek sert su içen
insanların kemiklerinin daha dirençli
olduğunu bir kez daha ortaya çıkardılar.

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. Geçmiş yıllarda yalnızca deniz ve güneş için
ülkemizi tercih eden turistler artık sportif
etkinliklere olduğu gibi, kış ve kongre turizmi
için de geliyorlar.

41. - 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Bulgarca
cümleyi bulunuz.
41. Su potansiyelinin tamamının etkin bir şekilde
kullanılmasının Türkiye’nin kalkınması,
ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesi
açısından yaşamsal öneme sahip olduğu
vurgulandı.

A) След като в предишните години
туристите предпочитаха страната ни
само заради морето и слънцето, вече се
наблюдава интерес към спортните
мероприятия, както и към зимен и
конгресен туризъм.

A) Бе изразено мнение, че просперирането
на Турция, развитието на икономическия
и социалния й живот ще допринесат за
подобряването на водните ресурси и
тяхното ефективно използване.

B) Туристите, които в миналите години
избираха страната ни само заради
чистите плажове и слънцето, вече се
насочват към спортни прояви, а така
също към зимен и конгресен туризъм.

B) Специалистите обърнаха внимание, че
просперирането на Турция, развитието
на икономическия и социалния й живот
изцяло зависят от ефективното
използване на водните ресурси на
страната.

C) Тъй като в миналите години туристите
предпочитаха страната ни само заради
морето и слънцето, спортните
състезания и особено зимният и
конгресният туризъм нямаха условия за
развитие.

C) Беше подчертано, че ефективното
използване на целия воден потенциал
притежава жизненоважно значение от
гледна точка на просперирането на
Турция, на развитието на икономическия
и социалния й живот.

D) Туристите, които в миналите години
предпочитаха страната ни само заради
морето и слънцето, вече идват както за
спортни дейности, така и за зимен и
конгресен туризъм.

D) Всички се съгласиха със становището, че
просперирането на Турция, развитието
на икономическия и социалния й живот
са пряко зависими от степента на
ефективно използване на водния
потенциал на страната.

E) Поради това, че туристите предпочитат
страната ни само заради морето и
слънцето, през миналите години не са
били изградени съоръжения за спортни
съревнования, както и за зимен и
конгресен туризъм.

E) Бе отчетено, че ефективното използване
на целия воден потенциал на страната
едва ли ще допринесе с нещо за
просперирането на Турция, на
развитието на икономическия и
социалния й живот.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Araştırmanın sonuçları, insanların
kendilerini güvenli bir ortamda hissettikleri
kentler sıralamasında İstanbul’un son
sıralarda kaldığını gösterdi.

44. İngiliz bilim adamları, Mars’taki olası
yaşamın, buzullarla kaplı Antarktika’da
rastlanan dirençli bakterilerin yaşamıyla
karşılaştırılması gerektiği tezini savundular.

A) Резултатите от изследването показаха,
че в класацията на градовете, в които
хората се чувстват в сигурна среда,
Истанбул остава на последните места.

A) Английски учени допускат, че животът на
устойчивите бактерии, срещащи се в
покритата с ледници Антарктида, в
определена степен наподобява живота
на нисшите организми на Марс.

B) Анализът на резултатите от
изследването показва, че в класацията
за сигурност малките градове са поспокойни в сравнение с Истанбул.

B) Според английски учени вероятният
живот на планетата Марс може да бъде
сравнен само с живота на устойчивите
бактерии, срещащи се в покритата с
ледници Антарктида.

C) Резултатите от изследването показват,
че в класацията на градовете, в които
хората се чувстват в сигурна среда,
Истанбул заема едно от първите места.

C) Според мнението на английски учени
вероятният живот на Марс не може да се
сравни с живота на устойчивите
бактерии, срещащи се в покритата с
ледници Антарктида.

D) Последните изследвания показват, че
предимството на Истанбул в сравнение с
други градове, е, че предлага на
жителите си по-сигурна среда за живот.

D) Дали вероятният живот на Марс може да
се сравни с живота на устойчивите
бактерии, срещащи се в покритата с
ледници Антарктида, е теза, с чиято
защита се занимават английските учени.

E) Резултатите от новите изследвания
показват, че докато други мегаполиси
предлагат спокойни условия за живот,
градове като Истанбул са много шумни.

E) Английски учени защитиха тезата, че
вероятният живот на Марс трябва да
бъде сравнен с живота на устойчивите
бактерии, срещащи се в покритата с
ледници Антарктида.

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin araştırmasına göre, yanlış gübreleme ve sulama
yüzünden tarımdaki kayıplar yılda 45 milyar
dolara ulaşıyor.

46. - 51. sorularda, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için boş bırakılan yere
gelebilecek cümleyi bulunuz.

A) Асоциацията на турските земеделски
палати предполага, че поради погрешно
наторяване и поливане в селското
стопанство годишно се отчитат 45
милиарда долара загуби.
B) Според изследването на Асоциацията на
турските земеделски палати, поради
погрешно наторяване и поливане
загубите в селското стопанство достигат
45 милиарда долара годишно.
C) Асоциацията на турските земеделски
палати предложи мерки, които да снижат
годишните загуби от 45 милиарда долара
в селското стопанство, причинени от
погрешно наторяване и поливане.
D) Погрешното наторяване и поливане са
основните фактори за отчитането на 45
милиарда долара загуби в селското
стопанство, твърдят от Асоциацията на
турските земеделски палати.

46. Да умееш да слушаш е цяло изкуство. Има
хора, които по природа са по-затворени и
неразговорливи. Това не значи, че нямат
нужда да говорят – просто не смеят да го
сторят. ----. Защото вниквайки в
проблемите на другите, си дават сметка,
че всъщност всички хора явно имат
несполуки.
A) Детето от ранна възраст трябва да бъде
възпитано в послушание
B) Всеки ученик трябва да внимава и слуша
в час
C) Те обаче са отлични слушатели
D) Малчуганът не смееше да говори на
висок глас пред възрастните
E) Всеки участник в дискусията има право
да изкаже своето мнение

E) Всяка година Асоциацията на турските
земеделски палати отчита 45 милиарда
долара разходи за закупуване на
хербициди, наторяване и поливане в
селското стопанство.

47. В миналото ловът е бил любимо
удоволствие за короновани особи и
аристократи. ----. Днес това правило не се
е променило. Сред най-запалените
почитатели на тази страст винаги е имало
представители на политиката и бизнеса.
Изглежда странно, че в ловните дружинки
има и твърде много хора на духа –
писатели и художници, поради което
ловът винаги е бил литературен и
естетически мотив.
A) Когато не воювали, те ловували
B) Вместо да воюва, кралят предпочитал да
ловува
C) В ловната дружина на царя е имало и
писатели
D) Членовете на ловната дружинка очакват
с нетърпение началото на ловния сезон
E) За всички нас бе истинско удоволствие
да се запознаем с новата програма на
естрадната изпълнителка

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. ----. От множеството й изригвания найразрушителното е станало през 1669 г.,
когато провинция Катания била напълно
заличена. Днес местните жители се
отнасят напълно спокойно към риска
лавата да погълне домовете им. Мнозина
дори не се съобразяват с изричната
забрана да не строят сгради над 1000 м
височина. Един предприемач примерно
издига шести хотел на едно и също място
в рискована зона – гледката оттам е
прекрасна.

50. ----. Но в Централна Сахара вече от 15
години кацат европейски чартърни
самолети. В самобитните си шарени
дълги дрехи местните посрещат туристи
на малките летища. Групите от любители
на силни усещания тутакси се озовават в
жълто-синия космос на Великата пустиня.
Пътешествието в Сахара е възможност да
видиш живота в непривичен ракурс, а и
да се избавиш от някои стереотипи.
A) Всяка пустиня притежава своята
уникална екосистема

A) Учените, които се занимават с
изследването на вулканите, се наричат
вулканолози

B) Чрез туристическите екскурзии човек
опознава не само съседните страни

B) Този остров е един от големите в
Средиземно море

C) В туризма все повече внимание се
отделя на атрактивните видове спорт

C) За изучаването на вулканите се е
обособила нова научна дисциплина

D) Въздушният транспорт е най-бърз и
удобен

D) Етна е най-високият действащ вулкан в
Европа

E) Едва ли на мнозина е минавало през ум
да отидат на екскурзия в пустинята

E) Островът притежава изумително красива
и девствена природа

49. Средната продължителност на работното
време в Япония е по-голяма, отколкото в
Европа. Всекидневието на хората е
свързано с работата им, а в малкото
останало време повечето имат нужда да
се изолират в тишината на градините и
чайните церемонии. Един от найпопулярните спортове в Япония днес е
бейзболът. ----. Напоследък и футболните
срещи стават все по-предпочитано
забавление наред с традиционните джудо
и сумо.
A) В така наречената Страна на
изгряващото слънце земетресенията се
възприемат за обикновени явления

51. Съвременната медицина изхожда от
принципа, че тялото е първично, а душата
и духът – вторични в процеса на
оздравяване. Именно това според руския
изследовател Лазарев обрича повечето
хора на страдания и смърт. ----. През
кабинета му в Санкт Петербург минават
хиляди хора и след разговор с
диагностика много от тях намират своя
път към здравето.
A) През последните години медицинската
наука се развива с главоломни темпове
B) Намерил разковничето на проблемите
във вътрешната трансформация, той
започва широко да прилага своя метод

B) Япония безспорно е страна с огромен
икономически потенциал

C) Тя реши да открие частен лекарски
кабинет в близост до нашето училище

C) Това е следствие на подражанието в
Япония на западните страни след
Втората световна война

D) Напоследък ставаме свидетели на
зараждането на нови дялове в
медицината

D) Средностатистическият японец се
придържа здраво към традиционните си
ценности

E) Периодът на лечение изисква стриктна
дисциплина от болния

E) В Япония се обръща особено внимание
на качеството на електронните изделия
Diğer sayfaya geçiniz.
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54. Намирате се в София и узнавате, че в
същото време се провежда Коледният
панаир на книгата. Искате да разберете
дали той е традиционен и плаща ли се за
вход. Обръщате се към познатата си и я
питате:

52. - 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Вие живеете в Бурса, но гостът Ви от
чужбина желае да посети столицата
Анкара и се интересува от това какви
забележителности има в нея. Вие му
отговаряте:

A) Всяка година ли се провежда този
Коледен панаир на книгата и има ли
входна такса за посетители?

A) Разстоянието между Бурса и столицата
Анкара е около 500 км.

B) Не смяташ ли, че такива прояви трябва
да бъдат безплатни за учащи се?

B) Напоследък туристите започнаха да
проявяват интерес и към историческите
паметници в страната.

C) Входната такса дали не възпира хората
да посетят Коледния панаир на книгата?

C) Струва ми се, че туризмът не трябва да
се ограничава само със слънце и море.

D) Има ли чуждестранно участие в проявата
или преобладават местните
издателства?

D) Анкара безспорно е интересен град за
посещения, особено привличат
вниманието Музеят на анатолийските
цивилизации и Мавзолеят на Ататюрк.

E) Организират ли се срещи с нашумели
автори в рамките на проявата?

E) До Анкара може да се пътува със
собствен транспорт или с междуградски
автобуси.

53. Пристигате в Истанбул и купувате билет
за градски автобус. След това решавате
да пътувате със скоростния трамвай и
питате служителя на гишето дали билетът
е валиден и за трамвая:
A) Защо няма отделни билети за
скоростните трамваи?
B) Бих ли могъл да пътувам с този билет и в
скоростния трамвай?
C) Билетите за скоростния трамвай на
същата цена ли са?

55. Узнавате, че Ваш близък приятел, студент
по българска филология в един от
турските университети, отива на летен
семинар за чуждестранни българисти във
Велико Търново. Искате да разберете от
него за времетраенето на този семинар:
A) Подобни семинари дали се организират
и от други български университети?
B) Какви условия се предоставят за
чуждестранните българисти?
C) Имаш ли информация за другите
участници в семинара?

D) Открито ли е вече метрото в Истанбул?

D) Имаш ли право и догодина да
посещаваш този семинар?

E) Знаете ли на какъв етап се намира
строителството на метрото?

E) Какъв е срокът на продължителност на
летния семинар за българисти?
Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Виждате, че група деца се къпят в реката,
чиито води са нечисти и представляват
сериозна опасност за здравето им. Вие ги
предупреждавате:

58. - 63. sorularda cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

A) Деца, приятно ли е къпането в тази река?
B) Деца, не знаете ли, че къпането в
неохраняеми водоеми е опасно?
C) Деца, не се къпете в тази река, защото
ще се разболеете!
D) Деца, знаете ли, че къпането предпазва
човешкия организъм от различни
заболявания?
E) Деца, кога се научихте да плувате?

58. (I) В 625 г. пр.н.е. за първи път в Гърция се
появяват метални монети. (II) Страхуваше
се, че ще стане разменна монета в
отношенията между двете страни. (III) Върху
тях е отпечатано изображението на житен
клас, което напомня, че до този момент
житото е едно от основните средства за
размяна. (IV) Монетите са по-леки, лесни за
транспортиране и не мухлясват.
(V) Значително по-старо средство за
разплащане от тях са оловните слитъци с
форма на разпънати бичи кожи, намерени и
по крайбрежието на Черно море.
A) I

57. В качеството си на научен работник Ви
предстои да работите в Ориенталския
отдел на Националната библиотека в
София. Но тъй като градът не Ви е познат,
обръщате се към свой български колега и
го питате за местоположението на
библиотеката:
A) Бих искал да разбера в коя част на града
се намира Ориенталският отдел на
Националната библиотека?
B) Бих желал да уточня условията за
работа в Ориенталския отдел на
Националната библиотека?
C) Искам да разбера дали в Ориенталския
отдел на Националната библиотека се
разрешава ползването на дигитален
фотоапарат?

B) II

C) III

D) IV

E) V

59. (I) Едва ли биха извършили прелом в
науката няколко пожълтели листове хартия.
(II) Но ако са изписани от ръката на гений, те
придобиват изключителна стойност.
(III) Точно такива са оригиналите на ръкопис
на Алберт Айнщайн, открити наскоро в
архивите в Холандия. (IV) Този труд на
великия учен е публикуван през 1925 г. под
заглавие «Квантова теория на моноатомния
идеален газ». (V) Великите писатели
обикновено притежават богат архив.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Скъпи колега, ще ме информирате ли за
хотелите, които се намират в близост до
Националната библиотека?
E) Откъде мога да намеря каталозите на
Ориенталския отдел на Националната
библиотека?
Diğer sayfaya geçiniz.
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60. (I) Интуицията според учените е резултат от
работата на подсъзнанието. (II) Но той, за
кой ли път вече, пак го подведе. (III) Тя
заедно със съзнанието помага за
опознаването на действителността. (IV) Но
какъв точно е механизмът на появата на
догадките и защо едни хора са надарени с
добре развито шесто чувство, а други – не?
(V) На този въпрос все още не може да се
даде аргументирано научно обяснение.
A) I

B) II

C) III

D) IV

63. (I) При решаването на трудни проблеми в
математиката на помощ идва
вдъхновението. (II) Той вдъхновено рецитира
стиха на големия поет и всички бурно го
аплодираха. (III) Гениалните открития са
свързани най-често с това преживяване,
което в повечето случаи се явява внезапно
след затишие, предхождано от дълъг период
на интензивни, но неуспешни умствени
усилия. (IV) Типичен пример е
преживяването на математика Карл Гаус.
(V) След като в продължение на години се
опитвал да докаже теоремата на целите
числа, съвсем неочаквано осъзнал
решението: «Най-после успях! Като внезапна
светкавица загадката се оказа разрешена.»

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

61. (I) Живяла в една гора бедна девойка. (II) Тя
била красива и стройна – като ела край
гората, весела като птичка на свобода.
(III) Тази гора е иглолистна и затова не я
обитават много пернати. (IV) Който я видел,
не можел да й се нагледа. (V) Обикнал тази
девойка един знатен момък.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

64. - 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.

62. (I) Днес трансплантация на коса е найпопулярният и разпространен начин за
анатомична корекция на плешивостта по
хирургичен път. (II) Методът позволява
корекция в случаи с различна степен на
оредяване на косата. (III) Важно негово
предимство е, че се постига максимално
естествен резултат. (IV) Новоприсадената
коса продължава да расте и може да се
подстригва. (V) Той беше решил да се
подстриже в кварталната бръснарница.
A) I

B) II

C) III

D) IV

64. Да би добро правило, то би помен
оставило.
A) Ако правиш добро, ще те помнят.
B) Ако правиш добро, ще правиш и помен.
C) И добро да правиш, пак ще те забравят.
D) Прави добро, за да не се мъчиш.

E) V

E) Направи добро и го хвърли в морето.
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65. Психолозите установиха, че прекалената
строгост на някои хора създава
потискаща атмосфера.

67. Видях момчето, което имаше бинокъл.
A) Момчето гледаше през бинокъл.

A) Една от задачите на психолозите е да
установят причините за пораждането на
потискаща атмосфера от прекалената
строгост на някои хора.

B) През бинокъла си видях момчето.

B) Психолозите достигнаха до извода, че
прекомерната строгост на някои хора
става причина за създаването на
угнетяваща атмосфера.

D) Погледнах през бинокъла и видях
момчето.

C) Аз видях момчето, притежаващо
бинокъл.

E) Момчето ме съзря с бинокъла си.

C) Прекалената строгост на директора и
потискащата атмосфера в колектива
накараха някои работници да потърсят
помощ от психолозите.

68. Робите се бунтували срещу господарите
си, защото не искали да им работят.

D) Психолозите продължават да изследват
резултатите, породени от прекалената
строгост и потискаща атмосфера в
семейството.

A) Робите не искали да работят на
господарите си и се бунтували срещу
тях.

E) Въпреки потискащата атмосфера в
колектива, никой не се оплакваше от
прекомерната строгост на началниците.

B) Робите се бунтували срещу господарите
си, които не искали да им работят.
C) Робите се бунтували срещу господарите
си само тогава, когато не искали да им
работят.
D) Робите са били длъжни да се подчиняват
безпрекословно на господарите си.

66. Макар и да е суверенна държава,
Ватиканът не издава паспорти.

E) Бунтът на робите срещу господарите си
не довежда до промени в положението
им.

A) Ватиканът е страна, за чието посещение
непременно се изисква паспорт.
B) Изтъкна се, че Ватиканът не е
независима страна, за да се занимава и
с издаването на паспорти.

69. Рудодобивът води началото си от
незапомнени времена.

C) Бе изразено мнение, че като всяка
суверенна държава, и Ватиканът би
следвало да издава паспорти.

A) Добивът на руди нямаше как да се
развива в миналото.

D) Ватикански служители отговориха, че,
както всяка свободна държава, и тяхната
разполага с правото да издава паспорти.
E) Въпреки че е независима страна,
Ватиканът не се занимава с издаването
на паспорти.

B) В миналото рудодобивът не е бил
толкова разпространен отрасъл.
C) Учените не успяха да открият данни,
които да покажат развитието на
рудодобива в древността.
D) Добиването на руди започва още в
дълбока древност.
E) Още от дълбока древност човекът е
обработвал различни метали.
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71. Мюжгян
- ----?

70. - 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

Филиз
:
- За съжаление, да.

70. Петров
:
- Следващата седмица решихме семейно
да прекараме уикенда в Истанбул.

:
Мюжгян
- Например аз зная много малко за
съвременната българска литература и
то предимно от чужди източници.

Антонов :
- Прекрасно решение! В ранната есен
градът е много приятен за посещение.
Петров
- ----?

:

Филиз
:
- А се появяват даровити автори като
Георги Господинов и Алек Попов, които
впечатляват с новите си търсения.

:

A) Според теб писателят трябва ли да
проявява гражданска активност

Антонов :
- Непременно разгледайте паметниците в
историческата част на града и се
разходете с корабче по Босфора.

B) Кои писатели от балканските страни са
ти познати

A) Имаш ли познати в града, на които мога
да се обадя при нужда

C) Предвижда ли се скоро среща между
писателите от балканските страни

B) С какво ни съветваш да пътуваме – с
автобус или собствен транспорт

D) Не смяташ ли, че най-малко познаваме
литературата на своите съседи

C) Студентите ползват ли намаление в
музеите

E) Какво би могло да се направи за
литературната интеграция на Балканите

D) Дали ще се намерят свободни места в
хотелите

72. Росица
- ----?

E) Кои забележителности ни препоръчваш
непременно да посетим

:

Димитрина :
- Да. Но за съжаление все по-трудно
намирам време за това.
Росица
:
- При този заседнал начин на живот, който
водим, непременно трябва да отделяме
време за повече спортни занимания.
Димитрина :
- Съгласна съм с теб. Трябва да си
направя програма за спортни
занимания, която ще следвам стриктно.
A) Кой е главният герой в новата пиеса на
драматурга
B) Очакват ли се валежи през тези дни
C) Обичаш ли да спортуваш
D) С какво запълваш следработното си
време
E) Какви качества трябва да притежава
според теб спортистът
Diğer sayfaya geçiniz.
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73. Георги :
- Какво мислиш за инициативата
«Пловдив чете» на Издателска къща
«Слънце»?

74. Бащата :
- След присъединяването на България в
Европейския съюз българският език
придоби голямо значение. Бих искал
синът ни да го научи.

Атанас :
- Прекрасна инициатива! Дано да се
превърне в традиция, защото събира
издатели и читатели на едно място.
Георги
- ----?

Майката
- ----?

:

Бащата :
- Всеки чужд език притежава своята
специфика и сложност, но при
достатъчно старание и прилежност
може да се научи.

:

Атанас :
- Да. Ще се присъждат награди за
белетристика, поезия и критика, както и
ще се организират литературни четения
в Стария град.

Майката :
- Ако и той е съгласен, да проверим къде
и какви курсове се организират по този
език.

A) Има ли отстъпки по време на
инициативата
B) Тази година дали са предвидени новости
в програмата на проявата
C) Какво е участието на учащите се в
проявата

A) Нима мислиш, че българският език е
толкова важен за Европейския съюз
B) Как смяташ, дали е сложна за
запаметяване тази компютърна програма
C) А дали той е труден за овладяване

D) Известно ли е вече колко издателства
ще участват тази година

D) Преподавателите разполагат ли с
необходимия опит

E) Защо през последните десетилетия
хората все по-малко посягат към книгата

E) Дали има достатъчно материал и
литература по темата
75. Галина
:
- Имаше ли възможност да четеш книги по
време на лятната почивка?
Пламена :
- Да. Бях взела със себе си три романа и
единият от тях много ме увлече.
Галина
- ----?

:

Пламена :
- Турският писател Орхан Памук, комуто
бе присъдена Нобеловата награда за
литература.
A) Кой е авторът на този роман
B) За какво се разказва в този роман
C) От български или от чужд автор е този
роман
D) Леко ли се четат историческите романи
E) Преводните романи не са ли скучни за
четене
Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Според текста ----.

76. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) горите намаляват поради пожарите през
горещите летни месеци

За ползата от гората не е нужно много да се
говори. Всички знаем, че тя е неразделен
спътник на човека още от зората на неговото
съществуване. За да стане човек, нашият
прадядо е слязъл от клоните на дърветата.
За първобитните човешки същества гората
била всичко – закрилница и кърмилница. Тя
им давала убежище срещу природните
стихии, по клоните на дърветата те са
намирали спасение от хищните зверове.
Тяхната първа храна са били плодовете,
семената и сочните корени на растенията.
По-късно, след като изобретил първите си
оръжия – тоягата, копието и лъка, –
първобитният ловец и риболовец пак в
гората е търсил своето препитание. За да
строи първите си жилища, след пещерната
епоха, човекът е вземал материал от гората.
За съвременния културен и цивилизован
човек гората не е загубила своето значение,
тя и сега е неизчерпаем източник на найразлични блага. Без нея развитието на
човешката цивилизация не би било
възможно и хората биха останали на
варварското стъпало на своето развитие.
Нещо повече: там, където няма гори, няма и
живот. Нима пустините не са очебиен
пример за това?

B) все още не е изтъкната ползата от гората
за човека
C) днес гората продължава да бъде
източник на различни блага
D) гората не може да се използва като
убежище при природни стихии
E) горите трябва да се предпазват от
бракониерите

78. В текста се изтъква, че ----.
A) за съвременния човек гората е загубила
своето значение

76. В текста се разказва за ----.
A) гората, която закриляла през вековете
хайдутите

B) пустините затрудняват живота на
съвременния човек

B) значението на гората за човека в
миналото и днес

C) в пещерната епоха човекът не се
нуждаел от гората

C) плодовете, семената и сочните корени
на някои горски видове

D) първобитният човек е търсел своята
прехрана в гората

D) причините, поради които напоследък
горите намаляват

E) хищните зверове са намирали спасение
от човека по клоните на дърветата в
горите

E) различните научни подходи при
изучаването на гората
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79. Изразът «неизчерпаем източник»,
намиращ се в деветото изречение на
текста, е употребен със следното
значение:

80. Думата «препитание», намираща се в
седмото изречение на текста, е
употребена със следното значение:
A) прехрана

A) място, откъдето извира питейна вода

B) питане, изпитване

B) лице, от което се извличат сведения

C) бегло, съвсем набързо препитване

C) река, чиито води изсъхват през лятото

D) осигуряване на условия

D) материални блага, допринасящи за
развитието на културата

E) житейска несгода, трудност

E) извор, който не може да бъде изчерпан
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82. Според текста ----.

81. - 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) всички знаят защо Колоната на Помпей
се нарича именно така

Седмото чудо на света е в египетски води, в
делтата на «реката, хранена от небето».
Фарът на остров Фарос край Александрия е
изчезнал завинаги и без следа. А може би
някой се съмнява, че въобще го е имало? И
ако го е имало, че наистина е бил такава
великолепна постройка, та са го считали за
чудо на света? За него имаме сведения от
древните и средновековните очевидци, които
действително са го видели: той бил по-висок
и от най-високата пирамида. Знаем кой го е
построил – книдският архитект Сострат.
Всички исторически паметници в
Александрия са изчезнали, с изключение на
един: така наречената Колона на Помпей.
Никой не знае защо се нарича така. Тя няма
нищо общо с прочутия противник на Цезар,
който, преди да влезе в града, заповядал да
убият Птолемей XIII. Според една по-стара
версия колоната издигнал император
Теодосий I, а съгласно по-новата,
потвърдена от открития гръцки надпис на
нейния пиедестал, тя била поставена от
император Диоклетиан през 297 г., когато
успял да потуши въстанието на египетския
си противник Ахилес. Колоната се издига на
хълма над затвора в Сереметон, издялана е
от червен гранит и заедно с пиедестала и
големия коринтски капител е висока 27 м.

81. В текста се разказва за ----.

B) историческите паметници в Александрия
са изчезнали, с изключение на един
C) седемте чудеса на древния свят се
намират на територията на Египет
D) книдският архитект Сострат не сполучил
да изгради Фара
E) древните и средновековни очевидци не
са оставили писмени сведения за Фара

83. В текста се изтъква, че ----.

A) качествата на червения гранит, от който
е издялана колоната

A) коринтският капител на Колоната не
достигнал до наши дни

B) строителната техника на египетските
пирамиди

B) в древността хората са строели много
издръжливи сгради

C) фара на остров Фарос край Александрия
и за Колоната на Помпей, съхранила се
до днес

C) общата височина на Колоната на Помпей
заедно с пиедестала и капитела е 27 м
D) силно земетресение е унищожило всички
древни паметници в Египет

D) за походите на римските императори
Теодосий I и Диоклетиан в Египет

E) Александрия е град, разполагащ с голям
туристически потенциал

E) река Нил, за която древните египтяни са
смятали, че е «хранена от небето»
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84. Изразът «потушавам въстание»,
намиращ се в предпоследното изречение
на текста, е употребен със следното
значение:

85. Думата «пиедестал», намираща се в
предпоследното изречение на текста, е
употребена със следното значение:
A) каменна или бетонна основа, върху която
се изгражда паметник, колона, статуя и
др.

A) потискам силно душевно вълнение
B) угасявам огън, пожар

B) подножие на стръмна планина

C) заглушавам, не оставям да се прояви
някакво чувство

C) дълбоко уважение, почит, преклонение

D) насила усмирявам, прекратявам
обществено вълнение, бунт и под.

D) високо място, откъдето се открива
просторна панорама

E) спускам се, навлизам под повърхността
на вода или друга течност

E) почетно звание в Древен Египет
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87. Според текста ----.

86. - 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Преди 4 века гениалният полски астроном
Николай Коперник доказал, че Земята е
кълбо и също е планета, въртяща се около
Слънцето. Земята се осветява от Слънцето,
а светлината се отразява от повърхността.
Това е обяснението за светлината, която
идва от останалите планети. Луната – найблизкото до нас небесно тяло, се върти
заедно със Земята и е спътник на планетата
ни. Такива спътници по-късно са открити и на
другите планети. Всички планети и Слънцето
представляват една самостоятелна система,
в центъра на която се намира Слънцето.
Неизброимите звезди не са закрепени на
повърхността на небесния купол, както са
смятали древните учени. Звездите се
намират на различни разстояния от нас,
далеч извън пределите на Слънчевата
система.

A) нашата планета може да има и други
спътници, освен Луната
B) звездите се намират на различни
разстояния, далеч извън пределите на
Слънчевата система
C) всички планети - без Слънцето представляват една самостоятелна
система
D) и днес продължава да се вярва, че
звездите са закрепени на небесния купол
E) много преди Коперник се знаело, че
Земята е кълбо

88. В текста се изтъква, че ----.
A) все още не е намерено обяснение за
светлината, която идва от другите
планети

86. В текста се разказва за ----.
A) вероятността на Луната да съществува
живот

B) другите планети нямат свои спътници

B) живота на полския астроном Николай
Коперник

C) светлината се отразява от повърхността
на осветената от Слънцето Земя

C) проблемите, пред които е изправена
съвременната астрономия

D) в основата на глобалното затопляне
лежи слънчевата активност

D) Земята, Слънцето, Луната и други
небесни тела

E) преди 4 века полският астроном
Коперник не беше доказал, че Земята е
кълбо

E) слънчевите затъмнения, които са
пораждали страх у древните хора
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89. Изразът «Слънчева система», намиращ
се в последното изречение на текста, е
употребен със следното значение:

90. Думата «предел», намираща се в
последното изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) използване на слънчевите лъчи с
лечебна цел

A) рамка
B) преклонна възраст

B) излагане на тялото на слънчева
светлина, облъчване

C) граница

C) припадък поради дълго стоене под силно
слънце

D) страна, местност
E) достигната възможна крайна степен

D) съвкупност от нерви, разположени в
коремната кухина
E) система от небесни тела, в центъра на
която стои Слънцето и част от която е
Земята
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92. Според текста ----.

91. - 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) новите тенденции в областта на
сценографията са много интересни

По принцип театралният костюм никога не
трябва да служи за алиби, т.е. за
екзотичност или оправдание. Костюмът не
трябва да представлява блестящо и
наситено зрително поле, към което би се
насочило вниманието ни, като по този начин
се отклони от същността на спектакъла, от
така наречената отговорност на
представлението. От друга страна, костюмът
не бива да служи за извинение, за
компенсиращ елемент, чиято сполучливост
би изкупила например сивотата или сухотата
на творбата. Той не трябва нито да
задушава, нито да раздухва пиесата, той
трябва да внимава да не замества смисъла
на театралните действия със самостоятелни
стойности. Костюмът е за осъждане, когато
започва да става самоцелен. Той има
известни задължения спрямо пиесата. Ако
някоя от неговите услуги е прекалена, ако
слугата стане по-важен от господаря, тогава
костюмът е болен, страда от хипертрофия.

B) проследяването на историята на
театралния костюм изисква сериозни
усилия
C) театралният костюм трябва да служи за
екзотика и оправдание
D) театралният костюм не бива да засенчва
смисъла на театралните действия
E) декорите в едно театрално
представление са много по-важни от
костюмите

93. В текста се изтъква, че ----.
A) костюмът няма особено значение за
успеха на едно представление
B) театралният костюм не бива да служи за
компенсиращ елемент

91. В текста се разказва за ----.
A) театралния костюм

C) функционалността на театралния костюм
зависи от доброто изпълнение на
актьорите

B) театъра като вид изкуство
C) сценографията на пиесите

D) костюмите не трябва да отразяват
особеностите на дадената епоха

D) постиженията на съвременната турска
драматургия

E) в живота слугата понякога може да стане
по-важен от господаря

E) за значението на актьорското
майсторство в театъра
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94. Изразът «костюмът е болен, страда от
хипертрофия», намиращ се в последното
изречение на текста, е употребен със
следното значение:
A) костюмът се използва в няколко
различни постановки

95. Думата «самоцелен», намираща се в
петото изречение на текста, е употребена
със следното значение:
A) който си поставя високи цели за
постигане
B) който работи без предварителен план

B) костюмът не е направен качествено
C) костюмът е прекалено евтин

C) който се съобразява само със себе си,
без да обръща внимание на другите

D) костюмът е амортизиран от прекалена
употреба

D) който използва служебното си
положение за користни цели

E) костюмът отмества вниманието на
зрителя от хода на драматургичното
действие с прекалената си пищност

E) постигната цел
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97. Според текста ----.

96. - 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) Даймлер не успява да произведе първия
автомобил с четири колела

Автомобилът с бензинов двигател е
създаден от Бутовил през 1883 г. Първият
модел е с колела, обвити в метални обръчи,
и бързо се разпада. Вторият е с каучукови
гуми и има три колела, но двигателят му е
тежък и деформира автомобила. След като
не успява, Бутовил се отказва да изобретява
автомобили. Първият успешен автомобил с
бензинов двигател е създаден от Карл Бенц
през 1885 г. Този автомобил има
трицилиндров двигател, който задвижва
двете задни колела. За пръв път
автомобилът е шофиран пред публика след
една година и се движи със скорост малко
по-висока от 14 км в час. По същото време
Готлиб Даймлер произвежда първия
автомобил с четири колела и го демонстрира
пред публика. Фирмите на двамата успели
изобретатели разработват различни леки
коли. Бенц пръв произвежда автомобили за
масова продажба. През 1926 г. двете фирми
се обединяват и се появява прочутата днес
«Даймлер-Бенц». Любопитно е да се знае, че
въпреки това Даймлер и Бенц никога не са
се срещали.

B) Бутовил до края на живота си не се
отказва да изобретява автомобили
C) Бенц пръв започва да произвежда коли
за масова продажба
D) между двете големи фирми
съществувала остра конкуренция, която
се отразявала на цените на колите
E) след обединението фирмата «ДаймлерБенц» започва да развива бизнес в други
сфери

98. В текста се изтъква, че ----.
A) двигателят на втория модел автомобили
е лек и не поврежда колата
B) първият модел автомобил с бензинов
двигател не се разпада
C) първите леки коли са развивали висока
скорост
D) през 1926-а двете големи фирми се
обединяват

96. В текста се разказва за ----.

E) първият автомобил на Бенц е
трицилиндров и задвижва двете предни
колела

A) историята на изобретяване на
автомобила
B) техническите новости към края на XIX
век
C) големия потенциал на немските
автомобилни концерни
D) приятелските отношения между Даймлер
и Бенц
E) първия велосипед с три колела
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99. Изразът «масова продажба», намиращ се
в десетото изречение на текста, е
употребен със следното значение:

100. Думата «модел», намираща се във
второто изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) който се разпространява в голямо
количество и е предназначен за голям
брой хора

A) възпроизвеждане на предмет в умален
или увеличен вид
B) образец, екземпляр от някакво изделие

B) организиране на големи културни и
спортни прояви през определени месеци
на годината

C) геометричен чертеж, схема или описание
на някакво физическо или друго явление
или процес

C) средство за масово осведомяване

D) жив човек като предмет на рисуване или
моделиране

D) намаление на цените на някои стоки в
края на сезона

E) лице, което е ангажирано да представя
дрехи, облекло; манекен

E) вид продажба с отсрочка

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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