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5. Питаха както брат му, ---- и всичките му
приятели, но никой нищо не знаеше.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

A) какъвто

1. Не ги радваше ---- сняг.
А) първи

B) пръв
D) първия

B) както

D) откъдето

C) защото

E) така

C) първият
E) първите

6. Социолозите установиха, че щастието не
може да излекува, ---- защитава организма
от болести и по този начин ---- до
удължаване на живота.
2. Не разбрах какво прави, ---- го
наблюдавах през цялото време.

A) при все че / прекратява

А) независимо

B) въпреки че

B) какъвто / довежда

C) без да

D) за да

C) ала / получава
D) но / води

E) който

E) поради това / причинява

3. Госпожо, Вие сте ---- за по-късен час,
затова изчакайте във фоайето, без да
пречите никому.
А) поканена

B) поканени

D) поканено

7. Всички медии отделят ---- на събитието.

C) поканен

E) поканван

A) голямо внимание

B) главен акцент

C) важно значение

D) основна тема

E) достатъчен интерес

4. Според една фраза човешкият живот не
---- с броя на вдишванията и
издишванията, а с миговете, в които
спира дъхът.
А) се замерва

B) се отмерва

C) се премерва

D) се измерва

8. Аз си ----, че съм роден на черен петък и
все на мен се случват нещастията.
A) знаем

B) знаеше

C) познавал

D) зная
E) знаещ

E) се премества
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9. ---- беше награден от ---- за отличното му
представяне на годишния изпит.

12. ---- случилото се, той си обеща да не
отстъпва.

A) Ученика / учителя

А) Говорейки

B) Премисляйки

B) Ученикът / учителя

C) Питайки

D) Прелиствайки

C) Ученика / учителят

E) Съжалявайки

D) Ученикът / учителят
E) Ученика / учител
13. Днес е ---- ден от сто години насам.
А) най-топъл

B) по-топъл

C) по-топлия

D) топлия
E) най-топлият

10. Човекът, ---- срещнах, беше много
разтревожен, чувстваше се ----.

14. От думите на своя съсед ---- разбрал кой е
----, когото издирва полицията.

A) при който / притеснен

A) стопанинът / крадецът

B) който / омерзен

B)

C) с които / затиснат

C) стопанина / крадеца

D) с който / притиснат

D) стопанина / крадецът

E) когото / потиснат

E) стопанин / крадеца

стопанинът / крадеца

15. През ---- епохи, независимо от типа
цивилизация или властващите в нея ----,
ароматните растения и благовонията,
познати днес най-вече под формата на
парфюми, са имали определяща ---- в
живота на хората.

11. Това не се случи през ---- ден, нито през
----, а чак след като измина ---- месец.
A) първия / вторият / целия

A) всеки / императори / мисия

B) първия / втория / целия

B) всички / нрави / роля

C) първия / втория / целият

C) всяка / лица / физиономия

D) първият / втория / целия

D) исторически / моди / задачи

E) първият / вторият / целият

E) далечни / хора / мнение
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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.

Джеймс Уат е шотландски инженер, (16) ---парната машина. По времето на неговото
(17) ---- конете са били основната двигателна
сила. Така на Уайт му (18) ---- идеята да
използва мярката конска сила, за да сравни
мощността на новата машина с мощността на
коня. Той изчислил какво (19) ---- въглища би
могъл да изтегли един кон за една минута
време. Така Уат (20) ----, че една конска сила е
равна на 746 вата.

Допуска се, че Венера се е родила от
сблъсък между (21) ---- планети. Този
сблъсък е ликвидирал водата по
повърхността на планетата и е образувал
наситената с парникови газове (22) ----. Той
може да обясни и други странности на
Венера – нейната гладка (23) ---- и
необичайно въртене. В ранната си история
планетата (24) ---- много на Земята. От
даден момент обаче е тръгнала по съвсем
различен път и (25) ---- е ужасно гореща.

16.
А) изобретил

B) загуби

C) повредили

D) приспособява

21.
A) две

B) два
D) двамина

E) препоръчвайки

C) двама
E) двата

22.

17.
А) закриване

B) прикритие

D) откритие

C) укритие

A) пространство

B) облаци

C) хоризонт

D) атмосфера

E) противодействие

E) въздух

18.
А) изчислил

B) дошъл

C) получила

D) измислил

23.

E) хрумнала

А) повърхност

B) повърхнина

C) релеф

D) простор
E) далечина

19.
А) качествени

B) количество

C) степен

D) доза

24.

E) обем

А) се припокривала

B) е наподобявал

C) е подобен

D) е съизмерима
E) е приличала

20.
А) предполагам

B) преобразил

C) пресметнал

D) прехвърлил

25.
A) в бъдеще
D) утре

E) сънувайки

B) сега

C) вчера

E) вдругиден
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29. Конят, ----, наистина се оказа победител.

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

A) с която заложих и аз
B) на който заложиха най-много хора

26. Оригиналът е изгубен, ----.
A) и никой не бе се притекъл на помощ

C) на когото малко хора бяха заложили

B) ала се търсеха специалисти за тази
работа

D) на което са заложили само няколко души
E) за което се говореха суперлативи

C) но се пазят три преписа
D) той никога не се обръщаше назад
E) и рядко съжаляваше за своите постъпки

30. ---- и покриваше селото.
27. Това са моите приятели, ----.

A) Бял пухкав сняг валеше вече втори ден

A) на който пожелах здраве и успехи

B) Обилен дъжд се очакваше да завали
тези дни

B) на чиито успехи най-много се радвам

C) Непрогледна мъгла ще се спусне

C) за когото бях чувал само хубави неща
D) за който приятелството означава много

D) Всички деца щяха да се зарадват на
първия сняг

E) който иска да постигне успехи в
професията си

E) Птиченцето се скри в пожълтялата трева

28. ---- кога тръгва следващият автобус за
Созопол.
31. Като събудена от сън, тополата раздвижи
листата си и ----.

A) В сградата на автогарата се поддържаше
чистота и ред

A) е намигнало весело

B) Срещнахме се с нея случайно на
автогарата

B) се устремило нагоре

C) Разписанието на автобусите бе окачено
на входа на автогарата

C) е погледнал учудено
D) наостри уши

D) В разписанието на автогарата не беше
отбелязано

E) зашумя

E) През автогарите всеки ден минават
хиляди пътници
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32. ----, който ми изглежда най-лесен.

35. Краят на страшната суша, ----, вече
наближаваше.

A) Погледнах в правилните отговори

A) очаква се с нетърпение

B) Първо отговорих на въпросите

B) която изпогори всичко

C) Ще започна с въпроса

C) които силно ни безпокоят

D) Сравних отговорите си с нейните

D) тъй като ще се повтори и следващата
година

E) Не всички въпроси имаха точен отговор

E) понеже ни се обадиха със закъснение

33. ----, той и не подозираше.
36. – 40. sorularda, verilen Bulgarca
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.

A) Пред мене застана една непозната жена
B) Минаха през една гора с вековни
дървета

36. На Летните олимпийски игри, които се
проведоха в столицата на Китай – Пекин
от 8 до 24 август 2008 г., турските
спортисти се състезаваха в 12
дисциплини.

C) Движението по улиците на столицата с
всеки изминат ден се увеличава
D) Колко е важно първото впечатление
E) Никой не оспорва неговите действително
големи постижения в спорта

A) Çin’in başkenti Pekin’de 8 – 24 Ağustos
2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Yaz
Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcular 12
dalda yarışacaklar.
B) Çin’in başkenti Pekin’de 8 – 24 Ağustos
2008 tarihlerinde düzenlenen Yaz Olimpiyat
Oyunları’nda Türk sporcular 12 dalda
yarıştılar.
C) 8 – 24 Ağustos 2008 tarihleri arasında
düzenlenecek olan ve Türk sporcuların 12
dalda yarışacağı Yaz Olimpiyat Oyunları’na
Çin’in başkenti Pekin ev sahipliği
yapacaktır.

34. ----, знае само ръководителят на групата.
A) Кога ще пристигнем
B) Пролетта настъпи рано тази година

D) Çin’in başkenti Pekin’de 8 – 24 Ağustos
2008 tarihlerinde düzenlenecek olan Yaz
Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcular ilk
kez 12 dalda madalya için yarışacaklardır.

C) Внезапно се чу силен шум от първия
етаж
D) Никой не е очаквал такава постъпка от
нея

E) 8 – 24 Ağustos 2008 tarihlerinde Çin’in
başkenti Pekin’de düzenlenecek olan Yaz
Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporculardan
12 dalda altın madalya beklenmektedir.

E) От билото на планината всеки ден
наблюдавахме залеза на слънцето
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37. Установено е, че пандите са застрашени
от изчезване поради бракониерството и
намаляването на бамбуковите гори в
Азия.

39. Според резултатите от научните
изследвания през следващите 50 години
нуждата ни от вода и енергия ще се
увеличи два пъти в сравнение с днес.

A) Pandaların, kaçak avlanma ve Asya’daki
bambu ormanlarının azalmasından dolayı
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları
kanıtlandı.

A) Bilimsel araştırmaların sonuçları gelecek 50
yılda su ve enerji tüketiminde bugünküne
göre büyük bir değişiklik beklenmediğini
göstermektedir.

B) Asya’da yaşayan pandaların yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kalma nedenleri
arasında kaçak avlanma ve bambu
ormanlarının kesilmesi bulunmaktadır.

B) Gelecek 50 yılda su ve enerji
gereksinimimizin bugünkünün iki katına
çıkacağı haberi bilim çevrelerinde kaygıyla
karşılandı.

C) Kaçak avlanma ve bambu ormanlarının yok
edilmesinin önüne geçilebilseydi, bugün
Asya’da pandaların sayısında herhangi bir
azalma olmazdı.

C) Bilimsel araştırmalara göre son 50 yılda su
ve enerji tüketimi iki katına çıkmış olup
bunun önüne geçilmesi gerekmektedir.
D) Bilimsel araştırmalarda elde edilen
sonuçlara göre, gelecek 50 yılda su ve
enerji gereksinimimiz bugünkünün iki katına
çıkacaktır.

D) Pandaların Asya’da yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalması, kaçak avlanma ve
bambu ormanlarının azalmasına bağlı
olduğu açıklandı.

E) Önümüzdeki 50 yıl içinde su ve enerji
gereksinimimizin bugünkünün iki katına
çıkacağı bilim insanları ve araştırmacılar
tarafından açıkça dile getirilmektedir.

E) Kaçak avlanma ve Asya’daki bambu
ormanlarının hızla yok edilmesine rağmen
pandaların sayısında bir azalma
gözlenmediği bildirildi.
38. На провежданите в Древна Гърция
олимпийски игри окичваха победителите
в състезанията с венци от маслинови
клонки.

40. Предполага се, че строителството на
дългата 6700 километра Велика китайска
стена е продължило приблизително 1700
години.

A) Eski Yunan’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’nda yarışmalara katılan her
sporcuya zeytin ağacı dallarıyla süslenmiş
taçlar giydirilirdi.

A) 6700 kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin
yapımı yüz binlerce insanın emeğiyle 1700
yılda tamamlanmıştır.

B) Eski Yunan’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’na katılan sporcular zeytin ağacı
dallarından yapılan taçları alabilmek için
yarışırlardı.

B) 6700 kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin
yapımının 1700 yıl sürdüğü yönündeki
tahminler kabul edilmemektedir.

C) Eski Yunan’da Olimpiyat Oyunları her dört
yılda bir düzenlenirdi ve yarışmalarda birinci
olan sporculara çeşitli ödüller verilirdi.

C) 6700 kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin
yaklaşık 1700 yılda tamamlanması bilim
insanlarını hayrete düşürmektedir.

D) Eski Yunan’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunları’nda yarışmalarda birinci olan
sporculara zeytin ağacı dallarından yapılan
taçlar takılırdı.

D) Çin Seddi’nin uzunluğunun 6700 kilometre
olduğu ve yapımının yaklaşık 1700 yıl
sürdüğü kesin olarak bilinmektedir.
E) 6700 kilometre uzunluğundaki Çin Seddi’nin
yapımının yaklaşık 1700 yıl sürdüğü tahmin
edilmektedir.

E) Olimpiyat Oyunları’nın ilk olarak Eski
Yunan’da düzenlendiği ve yarışmalarda yer
alan sporculara zeytin ağacı dallarından
yapılmış taçlar takıldığı bilinmektedir.
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42. Türkiye kıyılarında yaşayan Akdeniz
foklarının, mağaralarına yerleştirilen
kameralarla gözlemlenebileceği haberi bilim
çevrelerinde memnuniyetle karşılandı.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe
cümleye anlamca en yakın Bulgarca
cümleyi bulunuz.
41. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda küresel
ısınmaya bağlı olarak Avrupa’nın kuzeyinde
hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar
genelde kar şeklinde olacak.

A) Вестта, че средиземноморските тюлени,
които обитават бреговете на Турция,
могат да се наблюдават с инсталирани в
пещерите им камери, все още не е
достатъчно разпространена в научните
среди.

A) Предположенията на специалистите, че
през следващите години глобалното
затопляне ще доведе до значително
понижаване на температурите на
въздуха в Северна Европа, могат да не
се потвърдят.

B) Благодарение на инсталираните в
пещерите им специални камери
средиземноморските тюлени, обитаващи
бреговете на Турция, вече могат да се
наблюдават от заинтересованите учени.

B) Във връзка с глобалното затопляне през
следващите години според
специалистите температурите на
въздуха в Северна Европа ще се
понижат и валежите ще бъдат предимно
под формата на сняг.

C) Новината, че средиземноморските
тюлени, които обитават бреговете на
Турция, могат да се наблюдават с
инсталирани в пещерите им камери, бе
посрещната със задоволство в научните
среди.

C) Специалистите предупреждават, че през
следващите години във връзка с
глобалното затопляне температурите на
въздуха и количеството на валежите в
Северна Европа ще се понижат
чувствително.

D) Постоянното наблюдаване на
средиземноморските тюлени с
инсталирани в пещерите им специални
камери предизвика безпокойство в
научните кръгове в Турция.

D) Специалистите призовават за
предприемане на съответни мерки срещу
глобалното затопляне, което се очаква
да доведе до понижаване на
температурите на въздуха и валежите от
сняг в Северна Европа.

E) Камерите, инсталирани в пещерите на
средиземноморските тюлени, обитаващи
бреговете на Турция, дават възможност
на учените да наблюдават начина им на
живот.

E) Специалисти от Северна Европа са
достигнали до извода, че през
следващите години глобалното
затопляне ще доведе до понижаване на
температурите на въздуха и валежите от
сняг в континента.
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43. Kırıkkale’deki jeolojik kazılarda Türk bilim
insanları dünyanın en büyük memeli
hayvanlarından olan gergedana ait fosiller
buldular.

45. Son yüzyıllarda Venüs gezegeninin ikliminin,
Dünya’nınki gibi önemli değişime uğradığı
bilinmektedir.
A) Известно е, че през последните столетия
климатът на планетата Венера, както и
този на Земята, претърпява значителни
промени.

A) Вкаменелостите на носорога, открити от
турски учени в Къръккале, хвърлят
допълнителна светлина върху живота в
този район в далечното минало.

B) През последните столетия поради
процеси от различно естество климатът
на планетата Венера е претърпял големи
промени.

B) Турски учени, занимаващи се с
геологически разкопки в Къръккале,
установиха, че в миналото носорогът е
обитавал този район.

C) Както е известно, през последните
столетия климатът на планетата Венера
се отличава в значителна степен от този
на Земята.

C) Откритите в Къръккале вкаменелости на
носорога дават основания на турските
геолози да твърдят, че в миналото този
бозайник е обитавал Анатолия.

D) Астрономите установиха, че рязката
промяна в климата на планетата Венера
и нашата Земя се дължи на слънчевата
активност.

D) На геологическите разкопки в Къръккале
турски учени откриха вкаменелости на
носорога, който е от най-големите
бозайници в света.

E) Предполага се, че атмосферните
изменения не влияят върху климата на
Венера и другите планети от Слънчевата
система.

E) Турски учени, занимаващи се с
геологически разкопки в Къръккале,
очакват да открият вкаменелости на
носорога и други големи бозайници.

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

44. 18. yüzyılın ilk önemli başarılarından biri
olarak yanmanın kimyasal açıdan
açıklanması kabul edilir.
A) От началото на XVIII век химиците се
стараят да дадат приемливо обяснение
на горенето като химически процес.

46. ----? Този въпрос винаги е вълнувал
великите умове на човечеството. Днес
ние все по-често се питаме съществуват
ли в другите части на Вселената братя по
разум. Посещавана ли е планетата Земя
от космични гости? Но да се отговори на
тези въпроси е по-трудно от изкачването
и на най-високия връх.

B) XVIII век е белязан с първите важни
открития в областта на химията и
другите естествени науки.
C) Както е известно, най-важните открития в
областта на химията и физиката датират
от началото на XVIII век.

A) Сами ли сме в Космоса
B) В колко часа ще пристигнеш

D) Първите обяснения на горенето като
химически процес са дадени още в
началото на XVIII век.

C) Вярваш ли в приятелството
D) Кога ще настъпи пролетта

E) За едно от първите важни постижения на
XVIII век се приема обяснението на
горенето от химическа гледна точка.

E) Обичаш ли да съзерцаваш в летните
нощи звездите
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47. ----. Най-любопитната от тях води към
Древен Китай. Смята се, че лакомството е
на повече от 5000 години. В жегите
императорите се освежавали с интересна
смес от сняг и парченца портокал. За поекзотичен вкус добавяли и лъжичка мед.

49. До нея кучето квичеше с настръхнала от
ужас козина. ----. Усещаше зимната
свежест, защото снежинките полепваха и
се стапяха върху лицето. Тя изплези език,
за да ги улови. Бяха по-вкусни от всичкия
сладолед на света.

A) Съществуват множество предположения
за начина на приготвяне на сладолед в
миналото

A) Дошли да ме посетят за кратко, те
останаха до късно
B) Досетила се за нейното последно
приключение, тя реши да я почака

B) Има много теории за това откъде идва
сладоледът

C) Изпуснал я веднъж от очи, той не можа
да я открие повече

C) Разказаха ни една легенда за
разпространението на сладоледа в
Африка

D) Прескочил трапа, той се отдалечи с
бързи крачки

D) Има една популярна хипотеза за
произхода на сладоледа

E) Забравила неговото присъствие, тя се
отдалечи от високата скала

E) Сладоледът е любимото лакомство на
всички деца

50. Преди един месец изобщо не подозирах
за съществуването на стария семееен
албум. ----. Албумът падна на пода и се
отвори. От една пожълтяла снимка ме
гледаха очите на баба. Взех албума в
ръце, седнах пред камината и започнах да
го разглеждам с любопитство.

48. Пловдив е вторият по големина град в
България. ----. Най-голямата природна
забележителност на града е река Марица.
Старият Пловдив привлича със своята
неповторима архитектура. Всяка година
хиляди български и чуждестранни
туристи посещават музеите и античния
театър.

A) Веднага се заех с подреждането й

A) Заселено е от тракийските племена

B) Започнах да я прелиствам с трепет

B) Основана е преди повече от двайсетина
века

C) Намерих го случайно в един шкаф

C) Съсредоточени са на брега на реката

D) Те бяха сложени в долното чекмедже

D) Разположен е върху пет хълма

E) С вълнение ги поех в ръката си

E) Изградено е като военно-стратегически
център
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51. София е днешната столица на България.
Тя е разположена в полите на Витоша. Но
откъде идва това име? Съществуват три
основни хипотези за името София. ----.

53. Вие разговаряте с Георги по телефона, но
връзката не е добра. Помолете го да
говори по-силно и по-ясно:
A) Ало, ало. Георги, връзката е добра. Няма
нужда да си купиш нов телефонен
апарат.

A) Едно от тях обяснява произхода на
името на града с траките, които са
неговите основатели

B) Ало, ало. Георги, връзката не е лоша, но
очаквам да ми се обадиш по мобилния
телефон.

B) Според една от тях то произхожда от
византийска принцеса, която дошла тук
тежко болна, но скоро се излекувала

C) Ало, ало. Георги, връзката е лоша, но аз
те чувам добре. Тази вечер ми изпрати
електронно писмо.

C) Съгласно един от тях градът се слави
със своите лековити минерални извори,
посещавани от императрици и принцеси

D) Ало, ало. Георги, ти ли си? Нищо не
чувам. Връзката е много лоша. Моля ти
се, говори по-силно и ясно или се обади
пак.

D) Според едно от тях храмът е бил
изграден през VI век по времето на
византийския император Юстиниан
Велики

E) Ало, ало. Георги, връзката е лоша.
Предлагам да повикаш техническата
служба.

E) Един от тях гласи, че византийските
императори често посещавали
минералните извори край града

52. – 57. sorularda, verilen durumda
söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.

54. Питат Ви кога тръгва последният влак за
Русе. Вие нямате информация и със
съжаление казвате:

52. Един състудент Ви пита къде ще
прекарате лятната ваканция. Вие му
отговаряте:

A) Съжалявам, но Русе все още не е град с
развит воден и железопътен транспорт.
B) Съжалявам много, но последният за
деня автобус за Русе тръгна преди
десетина минути.

A) Тази година ще прекарам лятната си
ваканция в Кушадасъ.
B) Убеден съм, че ще прекарам една
незабравима лятна ваканция.

C) Не искам да Ви се меся, но предлагам да
пътувате с маршрутно такси, защото
влаковете не са удобни.

C) Това лято ще прекарам ваканцията с
братовчеда си.

D) Русе се намира съвсем наблизо и според
мене няма нужда да ползвате някакъв
транспорт.

D) Лятната ваканция е период за отдих и
възстановяване.

E) Съжалявам, но не мога да Ви кажа нищо
за този влак. Обърнете се към гишето за
информация.

E) Летните ваканции оставят незабравими
спомени в живота на студентите.
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55. Имате син, който желае да следва
история. Вие обаче настоявате той да
следва информатика и компютърни
технологии. Какво ще му кажете, за да го
убедите да приеме Вашата идея:

56. Вие имате приятел, с когото живеете в
различни квартири. Как ще убедите
приятеля си да наемете обща квартира?
A) Защо трябва да плащаме два наема, а
непрекъснато сме заедно у вас или у
нас? По-добре да наемем обща
квартира.

A) Историята е интересна наука, която ни
разкрива тайните на миналите събития.
Добре е да познаваме националната си
история.

B) Добре би било ти да наемеш квартира в
центъра, а аз да си остана в крайния
квартал. По-често ще си гостуваме и така
ще спестим от разходите за топливо.

B) Историята изучава миналото. Ако не
познаваме миналото, няма да можем да
изградим и бъдещето си.

C) Мисля, че няма никаква разлика между
това да живееш в центъра на града или в
крайния квартал. Най-добре е да не си
сменяме квартирите.

C) Бъдещето е свързано с компютрите и
високите технологии. Ако станеш добър
компютърен специалист, винаги ще
имаш престижна и високо платена
работа.

D) Квартири в центъра трудно се намират, а
и няма смисъл да плащаме за превоза
на вещите си. Предлагам да се откажем
от това намерение.

D) Напоследък в университетите се
разкриха много компютърни
специалности, поради което
трудоустройването става трудно.
E) В специалността информатика и
компютърни технологии кандидатстват
много хора и затова приемът е труден.
Можеш спокойно да избереш да следваш
история.

E) В центъра на града е много шумно.
Предлагам да не си сменяме квартирите
в този краен квартал, защото тук е тихо.

Diğer sayfaya geçiniz.

11

A
KPDS BULGARCA / KASIM 2008

57. Заминавате на море. Приятелката Ви иска
да пътувате със самолет. Вие се
страхувате да летите със самолет, но не
искате да си признаете. Убедете я да
приеме Вашата идея да пътувате с кола.
A) Пътуването със самолет е скъпо, но за
това пък дава възможност да
икономисаме време. Приемам с
удоволствие предложението ти да
пътуваме със самолет.
B) Искам да ти призная, че напоследък
започнах да се страхувам да пътувам
със самолет. Затова те моля да приемеш
предложението ми да пътуваме с кола.
C) Отдавна съм се убедил, че най-удобното
превозно средство е влакът. А и да си
призная, че се страхувам да пътувам със
самолет.

58. – 63. sorularda cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
58. (I) Първичните изходни вещества в
парфюмерията са от животински и
растителен произход. (II) Едно от найценените е мускусът, притежаващ
изключително траен аромат, който се отделя
от жлеза на малкия хималайски елен.
(III) Хималайските върхове са колкото
привлекателни, толкова и трудни за
изкачване. (IV) Само за една година от този
рядък вид са унищожени десетки хиляди
екземпляра и то все за целите на
парфюмерийната индустрия. (V) Още през
60-те години на миналия век Непал
забранява ловуването на тези животни.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Знаеш ли, че пътуването със самолет ще
ни излезе много скъпо? Ако пътуваме с
кола, ще можем да разгледаме
прекрасната природа на страната ни.
Освен това можем да спираме за кратки
почивки.
E) Всяка година пътуваме с кола на морето.
Нека този път да пътуваме със самолет.
Така ще спестим от времето, а и няма да
се уморим по пътя.
59. (I) Намаляващият брой на пингвините е
сигнал, че световните океани са в беда.
(II) Намаляването на популациите
свидетелства, че с дейността си хората
променят естествената среда на пингвините.
(III) Основна заплаха за птиците са
климатичните промени, замърсяването и
комерсиалният риболов. (IV) В Аржентина
броят на пингвините е намалял наполовина,
а в южната част на Африка са останали само
63 000 екземпляра. (V) Най-южната точка на
Африка е нос Добра надежда, открит от
европейските мореплаватели.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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60. (I) Древните римляни са вярвали, че
пеперудите произлизат от цветчетата, които
са се откъснали от стъблата си. (II) Това
романтично поверие очевидно не е
възникнало случайно, тъй като пеперудите
са едни от най-красивите живи същества на
нашата планета. (III) Глобалното затопляне
застрашава съществуването на множество
растителни и животински видове. (IV) В
животинския свят с тях могат да си
съперничат по хубост на багрите и
изящество на формите само някои
тропически птици, риби и корали. (V) В
умерените географски ширини обаче
пеперудите са несъмнено най-красивите
животни.
A) I

B) II

C) III

D) IV

62. (I) Кукувичата прежда е истинско чудо на
природата и не е безобидно растение.
(II) Безспорно, промените в климата влияят
върху развитието на растенията. (III) Тя има
нежни и бледи стъбълца, които се увиват
около другите растения. (IV) От долната
страна на стъбълцата излизат къси
израстъчета, наречени смукала, които се
впиват в растението гостоприемник. (V) Те
служат не само за залавяне, но и за
приемане на готови хранителни вещества.
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) III

D) IV

E) V

E) V

61. (I) Разгърнах скицника с очакването да видя
нещо необикновено. (II) Първата страница се
оказа разочароваща. (III) На нея имаше
просто рисунка на някакъв моряк.
(IV) Морето го привличаше и той реши да
избере професия, свързана с него.
(V) Следваха няколко страници със скици на
индианци.
A) I

B) II

63. (I) Дълго време дядо Божил се бори със
снежната буря, додето стигна вкъщи.
(II) Планината очароваше със своята
величественост. (III) Като влезе, отърси
снега от дрехата си и протегна ръка в
тъмнината. (IV) После пристъпи и седна до
камината. (V) Заклюма над студеното огнище
и се замисли.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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66. Лувърът е най-посещаваният френски
музей, в който могат да се видят
шедьоври на изкуството от всички епохи.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye
anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Доказано е, че лимонът съдържа повече
захар от ягодата.
A) Резултатите потвърждават, че лимонът и
ягодата съдържат еднакво количество
захар.
B) Все още няма достатъчни доказателства,
че лимонът е по-сладък от ягодата.
C) Никой не би повярвал, че лимонът
съдържа повече захар от ягодата.

A) Шедьоври на изкуството от всички
времена са изложени в Лувъра, който
притежава славата на най-модерния
музей във Франция.
B) Лувърът, който съдържа образци на
изкуството от всички времена, е найпосещаваният между музеите във
Франция.
C) Образци на изобразителното изкуство от
всички времена са изложени както в
Лувъра, така и в другите големи френски
музеи.

D) Установено е, че съдържанието на захар
в лимона е по-високо от това на ягодата.

D) Франция се слави със своите големи
музеи като Лувъра, в които се
съхраняват шедьоври на световното
изкуство от всички времена.

E) Дори малките деца знаят, че лимонът е
стипчив, а ягодата – сладка.

E) През последните години се забелязва
повишаване на интереса към Лувъра, в
който са изложени образци на
световното изобразително изкуство.

65. Знаете ли, че годишно в Индия се
произвеждат около 1000 филма?
67. Пчелният мед има доказано тонизиращо и
стимулиращо действие върху организма.

A) Известно ли ви е, че всяка година в
Индия се произвеждат приблизително
1000 филма?

A) Освен пчелния мед съществуват и други
естествени продукти, които стимулират и
освежават човешкия организъм.

B) Колцина знаят, че Индия е страна, в
която всяка година се прожектират 1000
филма?

B) Експериментите показват, че в бъдеще
пчелният мед все повече ще се използва
за медицински цели.

C) Нима не ви е известно, че с 1000 филма
годишно производство Индия заема
първо място в света?

C) Прието е да се смята, че пчелният мед
предпазва човешкия организъм от
различни заболявания.

D) Кой знае, че всяка година в Индия се
заделят огромни средства за
производството на 1000 филма?
E) Разбрахте ли, че всяка година в Индия
се произвеждат 1000 филма, но малко от
тях се радват на успех?

D) Допуска се, че пчелният мед съдържа
вещества, които оказват стимулиращо
действие върху организма ни.
E) Установено е, че пчелният мед повишава
жизнения тонус и действа стимулиращо
върху организма.

Diğer sayfaya geçiniz.
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68. Ако разполагаше с време, Сезгин щеше да
отиде на екскурзия в София.
A) Сезгин разполагаше със свободно време
и отиде на екскурзия в София.
B) Сезгин нямаше време, но въпреки това
реши да отиде на екскурзия в София.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.
70. Елена :
- Николай, имаш ли много приятели?
Николай :
- Броят се на пръсти.

C) Сезгин нямаше време и затова не отиде
на екскурзия в София.

Елена
- ----.

D) Сезгин не желаеше, а и нямаше време
да отиде на екскурзия в София.

:

A) Това означава, че имаш безброй
приятели

E) Сезгин винаги успяваше да намери
свободно време за екскурзия в София.

B) Това означава, че имаш малко приятели
C) Това означава, че имаш толкова много
приятели, че не можеш да ги преброиш
D) Това означава, че нямаш никакви
приятели
E) Това означава, че искаш да имаш много
приятели

69. При условие че не завали дъжд, Стефан
ще гледа футболния мач на стадиона.
A) Ако времето не е дъждовно, Стефан ще
гледа футболната среща на стадиона.
B) Ако не завали дъжд, Стефан
възнамерява да гледа футболния мач по
телевизията.
C) И да завали, Стефан е решил да гледа
футболния мач на стадиона.
D) Стефан е голям запалянко и гледа
всички мачове на любимия си отбор на
стадиона.
E) Стефан не може да гледа футболния
мач на стадиона, понеже няма билет.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Петър
:
- Здравей, Силвина! Къде беше толкова
дълго време?

73. Илхан :
- В София има ли интересни
забележителности?
Гюнай :
- Разбира се, че има.

Силвина:
- Бях във Франция. Преподавах
български език и литература.

Илхан
- ----?

Петър:
- Колко време? В кой град беше?

:

Гюнай :
- Това са Борисовата градина и Витоша –
най-голямата природна
забележителност на София.

Силвина:
- ----.
A) Отложих за друг път посещението на
известните парижки музеи

A) Кои са любимите ти места в столицата
B) Има ли ново строителство в София

B) Разгледах всички забележителности на
Париж за тези няколко седмици

C) Кога ще бъде завършено строителството
на метрото

C) През това време посетих и други места
във френската столица

D) Какви изменения ще настъпят в
столицата през следващите години

D) Успях да намеря време да отида и на
брега на Атлантическия океан

E) Смяташ ли, че животът в столицата е поскъп

E) Бях в Париж за един семестър

72. Анастасия
:
- Аз се интересувам от изкуство, музика и
литература. А ти?
Асен:
- А аз от футбол, кино и филателия. А
брат ти?
Анастасия:
- ----.

A) Тази година той е абитуриент
B) Неговата стихия са компютрите и
видеоигрите
C) Брат ми е нисък на ръст
D) Предстои му труден държавен изпит
E) Надявам се да се дипломира тази година

Diğer sayfaya geçiniz.
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74. Атанас :
- Петя, какво става с Михаил? Държи се
малко странно.

75. Милена :
- Добър ден! Идвам за интервю.
Кандидатствам за работа.

Петя :
- От фирма «Майкрософт» му се обадиха,
че е спечелил конкурса и той сега лети в
небесата.
Атанас :
- ----?

Попов
- ----?

:

Милена :
- От рубриката «Малки обяви» по Нова
телевизия.

A) Искаш да кажеш, че му е тясно в офиса

A) Заповядайте! Как се казвате и на колко
сте години

B) Искаш да кажеш, че непрекъснато се
движи

B) Заповядайте, моля! С какво мога да Ви
помогна

C) Искаш да кажеш, че се мести от място на
място

C) Заповядайте! Колко години сте работили
по специалността си

D) Искаш да кажеш, че от радост силно се
вълнува

D) Моля, седнете! Имате ли опит в
работата, за която кандидатствате

E) Искаш да кажеш, че не е доволен от
работата си

E) Заповядайте, седнете! Как разбрахте, че
имаме свободно място

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Според текста ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Пред магазините за електронни стоки в
Токио се образуват огромни опашки, които
на отделни места достигат 10 хиляди души.
Невероятната популярност на видеоигрите в
последно време привлича вниманието не
само на местните средства за масова
информация, но и на социолози и педагози.
Изчислено е, че вече милиони японски
семейства притежават телевизионни
приставки за видеоигри. Редица педагози
изразяват безпокойство, че те не само
намаляват забележимо успеваемостта на
най-запалените им любители, но и нанасят
поражение върху формирането на здрава
психика у децата и юношите, тъй като ги
лишават от необходимото социално
общуване. Медицински изследвания
показват също, че увлечението по видеоигри
води и до чувствително влошаване на
зрението.

A) социолозите и педагозите работят
усилено върху разрешаването на
проблема
B) трябва да се предприемат незабавни
мерки за забраняването на видеоигрите
C) децата и юношите трябва да се държат
далече от компютърните зали
D) резултатите от медицинските
изследвания не дават основания за
безпокойство у родителите
E) видеоигрите лишават подрастващите от
необходимото социално общуване

78. В текста се изтъква, че ----.
76. В текста се разказва за ----.

A) видеоигрите допринасят за
социализацията на младите в Япония

A) средствата за масова информация в
японската столица

B) прекаленото увличане по видеоигрите
довежда до влошаване на зрението

B) голямата популярност на видеоигрите
през последните години в Япония

C) компютрите и видеоигрите са широко
достъпни за учениците в Япония

C) производството на телевизионни
приставки за видеоигри в Страната на
изгряващото слънце

D) видеоигрите повишават успеваемостта
на най-запалените си любители

D) магазините за елекронни стоки в
японските градове

E) забраняването на видеоигрите не е
разрешение на проблема

E) методите за формиране на здрава
психика у младите в Япония
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79. Изразът «изразявам безпокойство»,
намиращ се в четвъртото изречение на
текста, е употребен със следното
значение:

80. Думата «опашка», намираща се в първото
изречение на текста, е употребена със
следното значение:
A) задна част на летателен апарат

A) не приемам, отказвам това, което ми се
предлага

B) дръжката, на която се крепи лист или
плод

B) напрегнат съм, изнервям се

C) редица от хора, застанали в очакване
пред каса, магазин и др.

C) успокоявам се
D) съсредоточен съм върху нещо

D) израстък, придатък към задната част на
тялото на животните

E) загрижен съм, безпокоя се

E) дълги пера на задния край на тялото у
птиците
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82. Според текста ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) първите две години са определящи за
успеха на един филм

Филмите са магията на съвременния свят.
Те завладяват зрителите с появата на
киното преди повече от сто години. И все пак
успехът им трудно се определя и
предсказва. Филмовите компании харчат
милиони за филми с участието на големи
звезди и още милиони за реклама само за да
разберат, че продукцията е пълен провал.
От друга страна, дори някой филм, създаден
с оскъдни средства, може да се окаже
страхотен удар, стига да завладее
въображението на публиката. Така например
австралийският филм «Лудият Макс» струва
само сто хиляди долара, а носи на
продуцентите си повече от сто милиона
долара печалба през първите две години
след излизането си на бял свят. Стремежът
към известност насърчава усилията на
мнозина. А славата не означава само пари.
Режисьори и актьори се състезават за
бляскавите награди като «Оскар».

B) първите филми са били неми и чернобели
C) филмът «Лудият Макс» носи загуба на
продуцентите си
D) успехът на един филм не може да се
прогнозира
E) големите звезди предпочитат да играят в
филми, чийто успех е гарантиран

83. В текста се изтъква, че ----.

81. В текста се разказва за ----.

A) филмите, създадени с оскъдни средства,
нямат шанс за успех

A) филмите, които са магията на нашето
съвремие

B) успехът на един филм се гарантира от
перфектната реклама

B) таланта на актьорите да въвлекат
зрителя в света на киното

C) киното е създадено преди повече от сто
години

C) участието на големи звезди във
филмовото изкуство

D) славата се изразява преди всичко в пари

D) големите финансови вложения в
киноиндустрията

E) през последните години се наблюдава
отлив на зрители от киносалоните

E) наградите «Оскар», които се дават за
режисьорски и актьорски постижения

Diğer sayfaya geçiniz.

20

A
KPDS BULGARCA / KASIM 2008

84. Изразът «страхотен удар», намиращ се в
петото изречение на текста, е употребен
със следното значение:

85. Думата «провал», намираща се в
четвъртото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) ахилесова пета

A) издаване на конспиративна тайна

B) пълно фиаско

B) неуспех, проваляне на започната работа

C) пирова победа

C) бездна, пропаст

D) попадение в целта

D) падане, пропадане надолу

E) пълна скръб

E) пробиване на дупка с въртене

Diğer sayfaya geçiniz.
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87. Според текста ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) книгата «Начала» е последното пълно
изложение по геометрия

Геометрията възникнала още в дълбока
древност във връзка с практическите нужди
на хората – измерване на разстояния,
намиране на лица на земни участъци и т.н.
Думата «геометрия» е от гръцки произход и
означава «земемерене». Учените от Древна
Гърция векове наред събирали отделните
геометрични факти, известни на
вавилонците и египтяните. Допълвали ги,
уточнявали ги, обобщавали ги и ги
развивали. Така, стъпка по стъпка, се
създавала науката, която изучавала
формите, размерите и взаимното положение
на фигурите. Първото пълно научно
изложение на геометрията направил
древногръцкият учен Евклид, който е живял
през III в. пр. н. е. в град Александрия
(днешен Египет). По неговата книга
«Начала» хората изучавали геометрията
повече от 2000 години. Геометрията, която и
днес изучаваме в училище, не се различава
от описаната от Евклид. Затова тя се нарича
Евклидова геометрия.

B) формите, размерите и взаимното
положение на фигурите се изучава от
географията
C) древногръцкият град Алексанрия днес се
намира в Египет
D) думата «геометрия» означава описание
на земните форми
E) геометрията е сравнително нова наука,
която се развива ускорено

88. В текста се изтъква, че ----.
A) Евклидовата геометрия се изучавала
само преди новата ера

86. В текста се разказва за ----.
A) възникването и развитието на науката
геометрия

B) думата «геометрия» е от гръцки
произход

B) геометрията като учебен предмет
C) биографията на Евклид

C) древногръцките учени отричали фактите,
известни на вавилонците и египтяните

D) връзката между геометрията и другите
науки

D) книгата «Начала» на Евклид губи
значение скоро след като била написана

E) начините на измерване на земните
участъци

E) геометрията, изучавана днес в училище,
коренно се различава от Евклидовата
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89. Изразът «стъпка по стъпка», намиращ се
в петото изречение на текста, е употребен
със следното значение:

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

A) мярка за дължина, разкрач

A) обработена страна на кожа, картон и др.

B) винаги и навсякъде

B) отделен човек, личност

C) пръв опит, начало на нещо

C) предна или външна страна на нещо

D) придвижване на краката при ходене

D) числена характеристика на фигура в
двумерното пространство

E) полека, бавно, последователно

E) граматична категория, включваща три
групи местоименни форми и съответните
глаголни окончания
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92. Според текста ----.

91. –95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Бурано – островът, който е един от найголемите в лагуната на Венеция, предлага
спокойствие, за което Градът на гондолите
не може и да мечтае. Камбанената кула към
църквата «Сан Марино» е наклонена дори
повече от известната по целия свят кула в
Пиза. Наред с нея Бурано е известен и като
остров на дантелата. Тук се намира Музеят
на дантелата, в който са показани експонати
от XVIII век. По онова време производството
на дантела е било в разцвета си и местните
жителки са създавали с ръцете си шедьоври,
които са се търгували по целия свят на
много високи цени. Древна легенда разказва
за млад венециански мореплавател,
донесъл на жена си красиви водорасли от
далечни страни. С цел да запази формите на
този необикновен подарък жената ги
пресъздала с кука и конец и поставила
началото на вековна дантелена традиция в
Бурано. Днес главната улица на острова е
буквално покрита с магазини за дантела, но
много малка част от предлаганото е
изплетено на острова.

A) на остров Бурано се намира камбанена
кула, която е наклонена повече от тази в
Пиза
B) всички дантели, които днес се предлагат
на остров Бурано, са изплетени там
C) Венеция се отличава с тишината и
спокойствието си
D) в Музея на дантелата са показани
експонати от ХХ век
E) венецианските мореплаватели търгували
по цялото Средиземноморие

93. В текста се изтъква, че ----.
A) островите в лагуната на Венеция са
запазили своята първична красота

91. В текста се разказва за ----.

B) всички дантели, които се предлагат в
магазините, са изплетени на острова

A) климатичните условия на остров Бурано
в лагуната на Венеция

C) по главната улица на Бурано са
разположени множество увеселителни
заведения

B) остров Бурано и вековната дантелена
традиция в него
C) историята и съвременното социалноикономическо състояние на Венеция
D) транспортните връзки на остров Бурано в
лагуната на Венеция
E) високия туристически потенциал на
Венеция и остров Бурано

D) островът предлага на туристите тишина
и спокойствие, които не са характерни за
Града на гондолите
E) поради високите им цени дантелите
трудно намират купувачи
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94. Изразът «поставям начало», намиращ се
в седмото изречение на текста, е
употребен със следното значение:

95. Думата «експонат», намираща се в
четвъртото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) отлагам някоя работа

A) кратко изложение по даден въпрос

B) основополагам, основавам

B) избухливо, взривно вещество

C) въвеждам ред и дисциплина

C) предмет, изложен в музей

D) период на бездействие и упадък

D) опитен и добър познавач на нещо

E) намирам се в добро състояние

E) картинна галерия

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. Според текста ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
В древна Елада най-свещеното късче земя е
Олимпия, чието име и традиции са живи и
сега. Името на древния град се свързва с
олимпийските игри. Херакъл, митичният
герой, се смята за основател на игрите,
организирани в чест на Зевс, които се
провеждат на всеки четири години. Център
на археологическите разкопки в Олимпия е
храмът на Зевс от V в. пр. н. е., където се
намира огромната му статуя от злато и
слонова кост, дело на Фидий. Храмът на
богинята Хера принадлежи все още на
античната епоха. В него са запалвали
олимпийския огън. Стадионът на Олимпия е
мястото, където са се провеждали
олимпийските игри. Той е с дълъг
цилиндричен вход. Там са допускани като
участници и зрители само мъже.
Единствената жена, която е допускана по
време на игрите, е жрицата на богинята
Хера. Във всички времена стадионът е
възприеман като природна даденост.
Зрителите са седели не върху помпозни
мраморни стъпала, а върху земни насипи.

A) първоначално олимпийските игри се
провеждали на всеки пет години
B) единствената жена, допускана да
присъства на игрите, е богинята Хера
C) храмът на богинята Хера не принадлежи
на античността
D) статуята в храма на Зевс в Олимпия е
изработена от Фидий
E) на олимпийския стадион зрителите са
седели върху красиви мраморни стъпала

98. В текста се изтъква, че ----.
A) храмът на Хера е център на
археологическите разкопки в Олимпия

96. В текста се разказва за ----.
A) древния град Олимпия в Елада, свързан
с олимпийските игри

B) стадионът на Олимпия е с дълъг
цилиндричен вход

B) правилата и условията, при които са се
провеждали първите олимпийски игри

C) олимпийските игри са допринесли за
развитието на спорта

C) статуите на Фидий, сътворени от злато и
слонова кост

D) в храма на Зевс в Олимпия са запалвали
олимпийския огън

D) култа към Зевс в древногръцката култура
E) спортните дисциплини в първите
олимпийски игри

E) олимпийските игри са се провеждали в
чест на легендарния герой Херакъл

Diğer sayfaya geçiniz.
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99. Изразът «олимпийски игри», намиращ се
във второто изречение на текста, е
употребен със следното значение:

100. Думата «дело», намираща се в
четвъртото изречение на текста, е
употребена със следното значение:

A) състезания в Древна Гърция, устройвани
като всенародни тържества на всеки
четири години

A) отдел в учреждение, което се занимава с
водене на преписки
B) съдебен процес, съдене

B) съревнования, които се провеждат в
планината Олимп в днешна Гърция

C) събрани и подредени книжа, документи,
преписка във връзка с определено лице

C) развлекателни игри на деца и юноши

D) кръг от знания, теория и практика в
дадена област

D) съревнования, които се провеждат всяка
година в средните училища

E) творба, творчество, всичко направено от
някого в дадена област

E) национални игри, в които участват найдобрите състезатели в страната

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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