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Fontos tudnivalók 

 
A feladatok megoldásához szótárt nem használhat.  
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az Ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük.  
 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek.  
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 
 
Jó munkát kívánunk! 
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Задача 1.  
Напишете в таблицата дали твърдението е вярно (А) или невярно (Б) според текста. 
В рубриката напишете само буквата А или Б.  
Следвайте дадения пример. 
 
 

Чайните ритуали по света 
 

От векове изкуството да се приготвя и пие чай е част от обичаите на много народи. 
В различните краища на света се сервира по различен начин, пие се в определено време, 
в зависимост от начина на живот, климатични условия и свойствата на билките. 

Церемонията по приготвянето и сервирането на чая в Япония може да продължи три 
часа, а достъп до самото изпълнение на церемонията имат само онези, които са 
преминали специално обучение. Начинът на пиене на чай се определя и от географското 
разположение на страната. В по-топлите ширини смесват чая със сол, за да предотвратят 
бързото обезводняване, другаде пият чай след хранене, сервират го силно подсладен или 
смесен с масло. 

Както в Япония, така и в  Китай също се пие чай от векове. За китайците напитката, 
приготвена от зелените листа на чаеното дърво, е като национална подправка, а купа 
топъл зелен чай очаква всеки гост, пристъпил прага на китайския дом. В ежедневието на 
китайците чаят е доста силно застъпен. Това е напитката, която често консумират, когато 
излизат през деня или канят гости у дома. 

В Индия най-предпочитаният чай е черният чай от вида Darjeeling, който се отглежда 
в планините на Индия и в Хималаите. 

В Англия е известно следобедното пиене на чай, което е обичайно да се сервира 
точно в 17:00 часа. Британците обичат да добавят мляко в черен чай до получаването на 
кремообразна напитка. В Англия чаепийците са разделени на две партии: едните сипват 
първо чая, а след това млякото, а другите – първо млякото, а след това чая. Кралица 
Елизабет споделя последователността с поданиците си от първата партия. 

В Русия разнообразието от черен чай е характерно. Колкото по-силен, толкова по-
добре. Към чая обезателно се поднася захар: в наши дни обикновено я добавят в чашката, 
а първоначално са слагали неголеми парченца захар в устата и през тях са цедели 
горещата напитка, подсладявайки чая по този начин. Този обичай е дошъл от Сибир. 
Освен традицията да се пие сладък чай, в Русия съществува и традиция да се поднася 
към чая тънко нарязан лимон, мед, орехи, а в наши дни са се появили множество 
различни други сладки неща към чая. 

В Тайланд предпочитат чай с по-кремообразна структура и затова там са популярни 
млечните чайове. Сваряват специален зелен чай, към който добавят кондензирано мляко 
и захар. Много е интересно, че го сервират върху купичка с лед. 

В Турция на почит е силният чай, който се сервира в специфични малки чаши с бучка 
захар. Така известният турски чай, който гледаме ежедневно в турските сериали, е не 
само приятен на вкус, но и много полезен. В Турция той се сервира по всяка време- след 
закуска, обед и вечеря. 

 В Тайван чаят може да се сервира както горещ, така и студен. Задължително е 
присъствието на най-важната съставка – зърна от тапиока – хранителен продукт, който 
се получава от корените на растението маниока, използвано в тропическите страни. 
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 В Тибет чаят се прави от листа черен чай, като се добавя мляко, масло от як и сол. 
Има горчив и солен вкус. 

Мароканците пият освежаващ зелен чай с мента. В Мароко поднасянето на чай е знак 
за гостоприемство и често се сервира на гостите. Най-обичаният там чай е ментовият, 
който се прави с листа от мента и захар, които се начукват заедно, а след това се сипва и 
гореща вода. 
 
 
 

0) Японците приготвят чая бързо за половин час.  Б 
    

1) Тайванците пият чая само охладен.   
    

2) В Русия чай не се сервира без захар.   
    

3) В Мароко се пие само черен чай.   
    

4) В някои части на Япония чаят се приготвя със сметана.   
    

5) Индийците пият чай, отглеждан в тяхната страна.   
    

6) Турците обикновено пият чай след всяко ядене.    
    

7) В Тибет се предпочита солен чай.   
    

8) Тайландците избягват да пият чай с мляко.   
    

9) Английската кралица първо сипва чая, а после млякото.    
    

10) Китайците пият чай от скоро, от миналия век.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
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Задача 2.  
Прочетете интервюто, от което липсват въпросите. Намерете ги в таблицата под 
текста и напишете буквата на въпроса на подходящото място, за да възстановите 
цялото интервю. Следвайте дадения пример. 

 
 

Интервю с Таня Мир 
 
Таня Мир е млада авторка, писател на повестта „Откритие”, носител на литературни награди.  
 
0) И Би ли ни разказала за себе си? 

Таня Мир е псевдонимът, под който избрах да пиша, а през времето, когато не пиша, съм 
студентка по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  
 
11)   

Един от най-трудните елементи при създаването на художествен текст е  изграждането 
на достоверни образи. Поради тази причина, когато изграждах характерите на герои, взех 
вдъхновение от мои близки, които познавам или съм срещала. 
 
12)   

Писането винаги е съпътствало всичките ми занимания, независимо какви са били те 
през различните периоди от живота ми. Често хората се изненадват, когато им кажа, че 
пиша и в същото време съм студентка по право. 
 
13)   

 Не смятам, че писането трябва да се случва насила, когато нямаш вдъхновение. С други 
думи, не съм от авторите, които си поставят норматив или създават режим на писане. 
Вдъхновяват ме най-често неща, случили се край мен, както и историята, и легендите от 
българските земи. 
 
14)   

Смятам, че за да пишеш са най-важни две неща – да си добър с думите и да си се срещнал 
с възможно най-много различни хора и истории. 
 
15)   

Краят на „Откритие” настина остава отворен и признавам, че вече работя по историята 
на един от героите, но няма да бъде точно, ако го наречем продължение. 
   
16)    

Стремя се да не се ограничавам, като чета само автори от един и същи жанр или епоха. 
Ако трябва да изброя любимите си автори, то по отношение на класиката не бих могла 
да пропусна имена като Балзак –  типичен представител на реализма с изключителен усет 
към детайла, както и Пушкин – един от най-големите майстори на словото. 
 
17)   

Обичам да свиря на пиано и китара, да прекарвам времето си с добри приятели. Правя 
всичко възможно да колекционирам хубави спомени. 
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18)   
Въпросът всъщност ме кара да се замисля, че може би наистина литературата е голямата 
ми привързаност. Тя е начинът ми да изразя възприятията си за света и да кажа онова, 
което искам.  
 
19)   

Не смятам, че изкуството трябва да бъде самоцелно занимание, то е по-скоро плод на 
вдъхновението, което те тласка да твориш независимо от времето и условията. Въпреки 
това смятам, че трябва да се създадат по-добри условия за изява и развитие на младите 
творци. Днес пазарът поставя акцент най-вече върху печалбата и изначално намалява 
шанса на един млад и неизвестен творец да достигне до своята публика. 
  
20)   

Бих им пожелала не просто да мечтаят, но и да не се страхуват да търсят пътя към онова, 
за което мечтаят. 
 
 

А  Как прекарваш своето свободно време? 
   
Б  От колко време твориш и защо избра литературата? 
   
В  Как може да се повиши интересът към литература на младите хора? 
   
Г  Кои са важните неща при създаване на една творба? 
   
Д  Откъде се вдъхнови за героите? 
   
Е  Смяташ ли да правиш продължение на  повестта си? 
   
Ж   Какво би казала на читателите ни? 
   
З  Литературата ли би определила като своя най-голяма страст? 
   
И  Би ли ни разказала за себе си? 
   
К  Имаш ли си свои любими литературни автори?  
   
Л  Какво те вдъхновява? 

 
 
 
 
 
 
 
  

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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Задача 3. 
Като се ръководите от смисъла на текста, напишете в таблицата липсващите 
словосъчетания. Има две допълнителни словосъчетания, които не са нужни. 
Следвайте дадения пример. 
 

Звукът на Копенхаген 
 

Тези, които много са пътешествали, знаят как звучат големите градове. Звукът на 
Делхи e на надвикващи се 0)......................... и раздрънкани моторизирани рикши. Звукът 
на Ню Йорк е на виещи полицейски сирени. Звукът на Истанбул е на монотонен 
молитвен речитатив, разнасящ се от високоговорителите на Синята джамия. 

А звукът на Копенхаген е … тишина. Много тишина. 

Чужденците, които идват в Копенхаген не само за да се снимат с Малката русалка и 
да се разходят по 21)......................... в Европа, но си правят и труда да опознаят града и 
жителите му, твърдят, че това е 22)......................... в света. Особено тих и спокоен се 
струва на тези, които идват от култура на непрекъснато съревнование, където всеки иска 
да има твоята работа, твоята жена и твоето място в киносалона. Копенхаген 
23)......................... на този лайфстайл. Усещането е като 24)......................... за бързо 
хранене с изискан, но ненатрапчиво луксозен петзвезден ресторант, в който храната 
става бавно. Но на теб не ти пука, защото разполагаш с цялото време на света… 

За италианеца, гърка и българина, свикнали с хаоса по пътищата, агресивното 
шофиране и ругатните, културният шок е особено голям. Защото датчаните 
25).........................  на колите си и не повишават тон. Дори да са много раздразнени! Не 
говорят по мобилните си телефони в градския транспорт или, ако го правят, 
26)........................., за да заглушат гласа си. Те ревностно съблюдават да се спазва 
правилото за тишина във влаковите вагони. Всяка изминала година законовите 
разпоредби 27)......................... и тишина стават все по-строги. 

През май миналата година, например, столичната община прие такава разпоредба, 
която нанесе сериозен удар на бизнеса. Заведенията, в които децибелите на музиката 
28)........................., биват принуждавани да изградят звукоизолационни съоръжения, 
редовно да изготвят доклади за нивото на шума, което произвеждат, както и да 
пломбират звуковите си уредби. 

За датчаните да се говори на висок глас е признак не само на лошо възпитание, но и 
знак за това, че събеседникът не заслужава доверие. Да се държиш „тихо и спокойно” и 
винаги 29)........................., е логото на датската културна идентичност. Разбира се, 
страничният наблюдател тълкува този тип поведение като свръхрезервираност и 
дистанцираност, но всъщност студенината, която лъха от датчаните, е само привидна. 
Всеки, който е прекарал дори малко време с тях и сред тях, знае, че един лесен начин да 
изкараш тишината от датчанина е 30)......................... в него. Тогава разбираш, че той не е 
„готин пич”, с когото е голяма веселба да изпиете няколко бири заедно. Затова логично 
е, че единственото време, когато столицата зашумява, е през уикендите. 
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0) М  А) никога не надуват клаксона 
    

21)   Б) да проявяваш самоконтрол 
    

22)   В) най-тихата и спокойна столица 
    

23)   Г) държат ръка пред устата си 
    

24)   Д) надвишават фоновото ниво на шума 
    

25)   Е) предлага пълната противоположност 
    

26)   Ж) да не изтрезняват 
    

27)   З) най-дългата пешеходна улица 
    

28)   И) за спазване на ред 
    

29)   К) да смениш заведението 
    

30)   Л) като вкараш алкохол 
    
   М) улични продавачи 
    
   Н) с професионални инспектори  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
          10  



Bolgár nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 10 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Bolgár nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 11 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Bolgár nyelv 
emelt szint 

2111 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 12 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 

 pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10  
2. feladat 10  
3. feladat 10  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszámaegész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 
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Fontos tudnivalók 

 
A feladatok megoldásához szótárt nem használhat.  
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 
A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük. 
 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek.  
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
 
 
Jó munkát kívánunk! 
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Azonosító 
jel: 

               

Задача 1. 
От текста липсват глаголи, които ще намерите в таблицата. Намерете нужния 
глагол и го напишете на съответното мястото в нужната форма, за да възстановите 
текста.  Следвайте дадения пример. 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ 
 
 

           
разработвам                   оценя 

стимулирам                  отбелязвам                    предлагам 
отворя                разбирам              разполагам 

                       започна                     открия 
 

 
 

На 26 септември 0)    отбелязваме      европейския ден на езиците. Целта на 
европейския ден на езиците е да повишава осведомеността за използваните в Европа 
езици, да   насърчава културното и езиковото многообразие и да 1)...........................  
изучаването на чужди езици през целия живот. В ЕС има 24 официални езика, около 60 
регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти.  

Поне половината от населението в света пък говори или 2)........................... два или 
повече езика.  

Европейската комисия 3)........................... политики за изучаване на езици в Европа 
като част от своята цел за усъвършенстване на езиковите умения на континента. 
Европейският ден на езиците е възможност за хората да 4)..........................., че 
изучаването на езици е забавно и никога не е твърде късно да се 5)............................ 
Многоезичието може да 6)........................... вратата към намиране на работа и нови 
приключения.  

„Еразъм+“, новата програма на Европейския съюз в областта на образованието ще 
7)........................... с бюджет от почти 15 млрд. евро, което е с 40% повече в сравнение с 
предишния бюджет. За първи път програмата 8)........................... безплатна езикова 
помощ по интернет за всички участници в дългосрочна мобилност. От участниците ще 
се изисква да 9)........................... своите езикови умения преди и след престоя си в 
чужбина.  
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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Задача 2. 
От текста липсват глаголи. Намерете нужния глагол и използвайте подходящото 
минало време (минало свършено време, минало несвършено или минало неопределено 
време). Напишете глаголите на мястото на многоточието. Глаголите са дадени в 
нужния свършен или несвършен вид. 
Следвайте дадения пример. 
 
 

А ТИ КАКВО ПРАВИШ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бях с приятели пред училищния бюфет, 0)     закусвахме       щруделчета и ето, повика 
ме Лидка от шести. Отдръпнахме се с нея и тя ми 10)....................., ако искам, довечера 
заедно да отидем на хокейната площадка, каза, нали и двамата ще бъдем там да караме 
кънки, но поне да сме заедно тоя път. Да отидем, аз ѝ 11)........................, разбрахме се 
къде да се чакаме, а тя 12)......................: 

–  Ако – поканя и приятелката си, дали Баро ще се съгласи да дойде с нас? 

 Не беше лошо момичето, с Баро си знаехме ходовете и 13)....................... от негово 
име: 

– Добре де, вземи я! 

Ето как лесно двамата с Баро 14)............................... момичета за компания; те 
обикновено сами ни се пласираха и ние, момчета с меки сърца, 15).......................... 
доброжелателно с ръка: как да им откажем!… 

Понеже на пързалката, аз и Баро си имахме солидна групичка и си 
16)............................. весело, на някои самотни момичета им 17).............................. и те да 
се пофукат с нас известно време, спречкахме се за дреболии и чао, след това шансът 
отново ни навестяваше без усилия – на някои вече аз и имената им 18).......................... . 

 
  

прекарвам обещая 
предложа се съглася приисквам се 

махам 
добавя закусвам 

забравя  осигурявам си 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Задача3. 
От текста липсват предлози. В таблицата ще намерите предлози, изберете 
правилния предлог и напишете съответната буква в колоната, означена с 
„Отговори”.  
Следвайте дадения пример.  
 

НА КАКВО МОГАТ ДА НИ НАУЧАТ ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ? 
 

Интересен факт е, че когато възрастните станат родители, започват да разбират 
детските приказките 0)....... друг начин и да им придават съвършено друг смисъл. Детето 
19)....... най-ранна възраст започва да има предпочитание 20)....... някаква определена 
история и очаква от родителите си да му я четат или разказват безброй пъти. 
Традиционно повечето приказки разказваме вечер преди детето да заспи. То се пренася 
в един вълшебен, измислен свят, влиза 21).......  ролята, която му харесва, идентифицира 
се 22).......  нея.  

Важно е да обръщаме внимание 23)....... това кои герои избира детето, тъй като това 
може впоследствие да обясни логиката на детското поведение. Символите и образите в 
приказките осмислят представите на децата 24)....... етични норми: добро, зло, щастие, 
нещастие. В действителност ние претворяваме живота си по сценарий, взаимства от 
някоя приказка. Всички знаем приказките с щастлив край, а 25)....... най-вълнуващите за 
нас са тези, които като родители преразказваме.  

Положителното влияние на приказките е безспорно. 26)....... тях детето успява по-
лесно да преживее трудни ситуации, които в реалния живот съществуват и не могат да 
се избегнат – раздяла, смърт, развод и други.  

По този начин приказката е и начин детето да се  справи със силни афекти като гняв, 
вина, страх. Гневът 27)....... детето е много силен, когато му се отнеме нещо, особено в 
периода 2,5 - 3 години. 

 А Б В Г Отговори 

0) с за по до В 
19) у със при в  

20) от към чрез на  

21) до във в с  

22) с със при по  

23) от с без на  

24) в от за към  

25) във сред при до  

26) Чрез До На От  

27) с при към над  
 

 
  19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért 
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Задача 4. 
Напишете в нужната форма дадените в скоби думи, така че да се получат смислово 
правилни словосъчетания. Внимавайте, трябва да смените съответната част на 
речта. Следвайте дадения пример. 

 
 

РАЗБЕРИ САМ 
 

През един горещ 0)    юнски      (юни) следобед седях в кантората си, постигнал 
28)............................. (пълня) хармония със света, съзнавайки, че за разлика от друг път 
и той е 29).............................  (приятел) настроен към мен, когато Пола пъхна красивата 
си тъмнокоса глава през вратата, за да разруши илюзиите ми. 

– Трябва да се захванеш с ангажимента към Уингроув – каза тя.. 

Понякога съжалявам, че въобще ми е дошло на ум да 30)............................. (създател) 
фирмата си. Като предприятие за правене на пари агенцията беше достатъчно сигурна, а 
като замисъл беше 31)............................. (блестя), но когато ми се натресе нещо като 
задачата на Уингроув, започвам да се чудя дали не трябва да си направя 
32)............................. (прегледам) на главата заради това, че съм се насадил на 
33)............................. (патица) яйца. 

Ако ме бяха питали, не бих се докоснал до работата, която ми възложи Уингроув, но 
тя се беше промъкнала в кантората ми заедно с 34)............................. (договорям) за 
петстотин долара възнаграждение. 

Дъщерята на Мартин Уингроув, един от най-благоденстващите граждани на Оркид 
Сити, пак беше избягала и той искаше от мен да я 35)............................. (убеден) да се 
върне вкъщи. Не можех да ѝ предложа кой знае какво. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
        8  
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pontszám 

maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9  
2. feladat 9  
3. feladat 9  
4. feladat 8  

Feladatpont összesen 35  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Bolgár nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 2111 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

BOLGÁR NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

A feladatok megoldásához szótárt nem használhat.  
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük.  
 
A feladatok után található számozott szürke mezőkbe NE ÍRJON, azok a javító tanárok 
munkájához szükségesek.  
 
Jó munkát kívánunk! 
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Добър ден! 
 
Сега ще проверим в каква степен възприемате българския език при слушане на 
текст. 
Изпитът се състои от три основни задачи, във всяка от които е включен текст за 
разбиране. 
 
Всеки текст вие ще чуете по два пъти. 
 
Конкретните задачи към текста вие ще намерите в дадената ви тетрадка. 
Задачите може да решавате по време на първото и второто четене на текста, а също 
и след четенето му. 
 
В началото и в края на всяка задача ще прозвучи музика. 
Задачата ще чуете след музиката. 
 
След това ще разполагате с време, за да се запознаете със задачата. 
После вие ще чуете текста за пръв път. 
 
След чуването ще имате време, за да разгледате задачата още веднъж. 
След това вие ще чуете текста за втори път. 
 
После вие отново ще имате време, за да проверите как сте изпълнили задачата. 
Изпитът ще продължи 30 минути. 
 
Желаем ви успех! 
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Задача 1. 
Изберете правилния завършек на изреченията според информацията в текст №1. 
Следвайте дадения пример. 
 
 

0. Изграждат голям исторически парк ...  А       Б 
А) ... близо до град Варна.   
Б) ... близо до морския град Бургас.   

1. Пред крепостта стои паметник на воин с лък ...  А       Б 
А) ... от персийско племе.   
Б) ... от тракийско племе.   

2. Тогава може да изчезне един народ,  ...  А       Б 
А) ... ако забрави бъдещето си.   
Б) ... ако забрави историята си.   

3. Във възстановения тракийски дворец се вижда ...  А       Б 
А) ... тронна зала и спалня.   
Б) ... църква и кухненско помещение.   

4. Асен и Петър вдигат въстание ...  А       Б 
А) ... срещу римляните.   
Б) ... срещу Византия.   

5. В парка се издига и Второто Българско царство ...  А       Б 
А) ... със столица Плиска.   
Б) ... със столица Търновград.    

6. В парка има ...  А       Б 
А) ... и летище.   
Б) ... и пристанище.   

7. Храната се поднася в ...  А       Б 
А) ... автентични съдове.   
Б) ... рециклирани съдове.   

8. Смелите туристи може да държат в ръка ...  А       Б 
А) ... сокол.   
Б) ... орел.   

9. Като сувенир може да се пише ...  А       Б 
А) ... на хартия с кирилица.   
Б) ... на свитък с глаголица.   

 
 
 
 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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Задача 2. 
В текст №2 ще чуете съвети за това, как да доставим радост в ежедневието. 
Напишете в таблицата към кое описание кой номер съвет се отнася.  
Следвайте дадения пример. 
 
 
 

 Описание Съвет № 

0) Отношение към дребните неща 5 

10) Хоби  

11) Готвене  

12) Изкуство  

13) Срещи с приятели  

14) Спорт  

15) Пътуване  

16) Шопинг  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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Задача 3.  
Вярна или невярна е информацията в следните твърдения според текст №3.  
Следвайте дадения пример. 
 

 

 
   Вярно Невярно 

0) Дълги години софийска пешеходна улица беше затворена.    Х 
17) Проектът на Бояджиев е „Улица на миналото”.    

18) Музей на открито кани пешеходците да гледат снимки.    

19) Най-късата улица в София е ул. „Витошка”.    

20) Всички българи знаят историята на ул. „Малко Търново.”    

21) Предишното име улицата е получила заради работещите там 

часовникари. 

   

22) Кулата няколко пъти била опожарявана.    

23)  Цар Борис III обичал да посещава бар „Луна”.    

24) Зад ярко боядисана врата се намират килиите на Държавна 

сигурност.  

   

25) Фасадата на Националния архив и днес е опушена.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9  
2. feladat 7  
3. feladat 9  

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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BOLGÁR NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
Az Íráskészség vizsgarész feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott SZÓTÁR 
HASZNÁLHATÓ.  
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
A feladatlapban nem jelölt forrás a javítási-értékelési útmutatóban szerepel. 
 
Jó munkát kívánunk! 
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Задача 1. 
Пътувате за България, защото обичате да карате ски. По време на своя престой в 
Пампорово намирате следната обява в интернет. 
Напишете писмо на Амелия Иванова и кандидатсвайте за предложената работа като 
използвате от 120 до 150 думи и включите дадените подточки. Последователността на 
подточките е по ваш избор. Не забравяйте дата, обръщение, поздрав и подпис. 
 

 

Обява за работа като инструктор по ски 
 
Изисквания към кандидатите: 
            - Завършен първи курс и положен изпит по снежни спортове; 
            - Много добри умения в карането на ски или сноуборд; 
            - Добра комуникативност и умения за работа с деца; 
            - Желание за обучение и професионална реализация. 
 
Предлагаме следните условия: 
           - Безплатен подготвителен курс, въвеждащо обучение; 
           - Млад екип и приятелска атмосфера на работа; 
           - Гъвкава ангажираност – почивни дни, седмици, месец; 
           - Нарастващо възнаграждение и бонуси; 
           - Професионално развитие и кариерно израстване. 
 
Краен срок за подаване на документи: 15 декември  
 
Контакт: skiinstruktor@abv.bg 

 
Амелия Иванова 

 
 

1. Представете се на г-жа Иванова, напишете ѝ защо искате да станете инструктор 
по ски; опишете и представете своя опит – къде и колко пъти сте карали ски. 

2. Попитайте за детайли относно работата – къде ще бъдете настанени, къде се 
намират пистите, в кои дни главно трябва да работите, къде ще се храните и 
т.н. 

3. Попитайте за заплащането. 
 
 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Задача 2. 
Намирате следния пост в интернет форум. Напишете отговор, изразете своето мнение 
като използвате от 200 до 250 думи. Спазвайте книжовноезиковите норми, не забравяйте 
обръщение, поздрав и подпис. 
Следвайте дадените подточки. Последователността на подточките е по ваш избор. 
 

 
В момента се намирам в много трудна ситуация. През уикенда видях дългогодишната 
приятелка на моя добър приятел Асен да му изневерява. Не съм разбрал погрешно 
ситуацията, видях я в автобуса с момче, с което се прегръщаше и целуваше. Тя не ме 
видя, а аз слязох на следващата спирка. 
 
Сега не съм сигурен дали трябва да кажа на Асен или не. Чаках няколко дни и зададох 
няколко неутрални въпроса за момичето, за да разбера дали е имало проблем между 
тях, но очевидно той не подозира нищо и дори ми разказа за плановете им за лятото.  
 
Ако му кажа, какво съм видял, сигурен съм, че това ще бъде краят на тяхната връзка, 
тъй като Асен е много честен, но и безкомпромисен както към себе си, така и към 
другите.  Не би приел каквото и да е оправдание.  
 
Случилото се със сигурност ще разстрои Асен, той ще бъде много нещастен. Ако пък 
той разбере за изневярата от друг и че аз не съм му казал, въпреки че съм знаел, как 
ще се отнесе след това към мен? Дори Асен да осъзнае, че не съм искал да му причиня 
болка, той ще се почувства измамен, може би ще промени своето отношение към мен 
от този момент нататък. Последното нещо, което искам, е да застраша нашето 
приятелство. 
 
Какво мислите? Да кажа ли на Асен всичко, дори това да означава създаване на 
проблеми между него и неговата приятелка (а може би и между нас двамата)? Или да 
мълча и да се чувствам съучастник? 

         
                                                                                        Светлозар 

 
 
Напишете отговор на Светлозар, в който включите:  

1. какво мислите за изневярата като цяло;  
2. до каква степен смятате, че приятелите трябва да бъдат честни един към друг;  
3. Светлозар трябва ли да разкаже на приятеля си за видяното; 
4. Вие как бихте постъпили в такава или подобна ситуация. 

 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

1. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  
Szövegalkotás 4  
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


