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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 1. 
Вярно или невярно е според информацията от текста. Следвайте дадения пример. 

 
Как се удължава животът на букетите 

 
Няколко съвета, с които можете да удължите живота не само на вашите рози, а и на 
останалите цветя – да ги запазите по-дълго време свежи. 
Преди да се натопят цветята във ваза е необходимо да се махнат листата, които ще 
останат под водата, за да не настъпи бързо гниене и за да се задържи водата по-дълго 
чиста. 
Не се потапят цветята направо в студена чешмяна вода. За предпочитане е да се сложат 
във вана с вода, чиято температура е 38-40°, в хладно помещение за около 2 часа. По този 
начин пъпките на цветята ще се разтворят и ще издържат много по-дълго. 
Необходимо е водата да бъде сменявана всеки ден. Само при лалетата водата трябва да 
се долива. 
Букетът не трябва да стои на пряка слънчева светлина, течение или изкуствено силно 
осветление. 
Дръжките на цветята се подрязват всеки ден, независимо по какъв начин – под ъгъл или 
в права линия. По този начин се осигурява пряк достъп до водата. 
За предотвратяване на микроорганизми, във водата може да се сложи аспирин. 
Не се слагат нарциси с други цветя, тъй като нарцисите ще ги „убият”. Единствено може 
те да се комбинират с лалета и то след като първо са сложени отделно. 
Когато се купуват лалета, нарциси и кокичета е за предпочитане чашките им да бъдат 
затворени. Впоследствие те се разтварят във вазата. Розите и карамфилите пък трябва да 
се взимат с разтворени пъпки. 
 
 

  Вярно Невярно 

0) Преди да сложим цветята във ваза е нужно да се махнат 
листата, оставащи под вода. Х  

1) Препоръчително е водата при лалета да се сменя ежедневно.   
2) Нарциси се слагат във ваза само с рози.   
3) Цветята непременно се потапят в студена чешмяна вода.   
4) За предпочитане е във водата да се сложи аспирин.   

5) Когато избирате рози, те трябва да се купят с разтворени 
пъпки. 

  

6) Цветята може да стоят на течение.   
7) Дръжките на цветята трябва да се подрязват всеки ден.   
8) Непременно се слага чиста вода на цветята всеки ден.   

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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Задача 2. 
Срещу всяко изречение в таблицата изпишете цифрите от 1 до 10, като спазвате 
последователността (поредността) на информацията в текста. 
Следвайте дадения пример. 
 

Как се е появил Китайският хороскоп? 
 

Китайският хороскоп се формира от ритъма на движение на небесните тела и преди 
всичко на Луната, Сатурн, Юпитер. Затова Китайската Нова Година не съвпада с 
традиционната. Тя настъпва малко по-късно, между 20 януари и 21 февруари, затова 
родените през първите два месеца понякога може да спадат към знака на предходната 
година. 

Най-популярната легенда, която обяснява как точно са възникнали символите на 
източния хороскоп, разказва следното: 

Веднъж Буда поканил при себе си всички зверове и птици, които искат да дойдат за 
рождения му ден. На празника при Буда обаче дошли само 12 животни. За да стигнат до 
уреченото място, те трябвало да преплуват широка и студена река. 

В знак на признателност за проявеното уважение и благодарност за положените от 
тях усилия, Буда подарил на всяко от явилите се животни по една година, в която то да 
управлява света. А всеки човек, роден в съответната година, бил обречен да притежава в 
характера си основните качества на властващото в този период животно. Така е 
възникнал Китайския зодиакален календар. 

Последователността на годините в него била определена според реда, в който 
пристигнали животните при Буда: 

Първи бил Плъхът. Но той получил първата година от цикъла с малко измама. Когато 
тръгвали да пресичат реката, Плъхът помолил Вола да го пренесе на гърба си, за да не се 
намокри. И Волът, нали е услужлив и добродушен, се съгласил. Когато стъпили на 
отсрещния бряг обаче, Волът се спрял, за да изтръска водата от себе си и да се приведе в 
приличен вид, преди да се яви пред Буда. В това време Плъхът скочил от гърба му на 
земята, притичал бързо и го прередил. Така успял с хитрост да вземе първата година от 
Китайския календар, а на Вола била дадена втората. 

Съществува и друга версия, според която Плъхът всъщност бил малка, но умна 
Мишка. Тя незабелязано се качила на гърба на Бика и преминала реката заедно с него, 
без той да разбере. Стигайки на сушата, тя бързо се отправила при Буда и пререждайки 
всички останали, грабнала първото място. А Бикът останал много озадачен, че в крайна 
сметка се оказал втори. 

Почти веднага след Вола дошъл Тигърът, на когото Буда подарил третата година. 
Дали заради минималната разлика във времето им на пристигане, или заради старо 
съперничество, но и до ден днешен Бикът и Тигърът продължават да се състезават един 
с друг. 

Четвърти при Буда се явил Заекът. А според някои източни народи това била Котката. 
Именно заради тези разминавания, някои години в китайския календар имат по две 
различни управляващи животни. 

Пети преплувал реката и се явил пред Буда величественият Дракон. 
Шеста сред животните се наредила мъдрата Змия.   
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Седми се оказал Конят. 
За осмото място отново има две версии. Според китайския хороскоп, това била 

Козата, а ако се съди по японския хороскоп – осма трябва да е Овцата. 
Девета станала Маймуната. Едва, след като се убедила, че реката е напълно безопасна 

за нея, тя решила да преплува до отсрещния бряг. 
Десети дотичал Петелът, който се забавил, защото преди да тръгне на път, дълго и 

обстойно обяснявал на своето многочислено семейство как е редно да се държат 
близките му в негово отсъствие. 

Единайсето по ред се оказало Кучето. Сутринта то имало да свърши много работа 
вкъщи и едва след като приключило с всичките си задължения, запъхтяно се хвърлило 
да премине реката. Говори се, че след това дълго боледувало. 

И накрая, последен се появил Глиганът. Според друга версия, той изпратил от свое 
име Свинята. На тях Буда подарил последната останала 12-та година. 

Така според древното източно предание е възникнал Китайският зодиакален 
календар, наричан още източен хороскоп на животните, в който зверове и птици 
управляват света последователно, редувайки се всяка година. 
 
 
 

0) Китайският хороскоп се създава от ритъма на  някои небесни тела. 0 
9) Бикът и Тигърът и днес съперничат един с друг.  

10) Петелът обяснявал на семейство си, как да се държат при отсъствието му.  

11) Китайската Нова Година се пада между 20 януари и 21 февруари.  

12) Първите гости били Плъхът и Волът.  

13) Кучето дълго боледувало, след като преминало реката.  

14) Глиганът изпратил вместо себе си Свинята.  

15) Драконът се явил, след като  преплувал реката.  

16) По японския хороскоп на осмото място е Овцата.  

17) През някои години две различни животни управляват света.  

18) Буда имал рожден ден и поканил животните да празнуват с него.  

 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
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Задача 3. 
Като се ръководите от смисъла на текста, на мястото на многоточията в текста 
изпишете точната дума, която ще откриете в таблицата. Следвайте дадения 
пример. 
 

          племе           подхвърлили            своята 

      различни           хайде            върха        легенда  

    никога         крачетата            летите          въздуха 

 
Тайната на вечната любов 

 
Има една древна 0) легенда, в която се разказва за двама влюбени индианци, младеж 

и девойка. Веднъж те отишли при великия вожд на своето 19).................................. и му 
казали: 

- Ние се обичаме! Искаме да ни дадеш 20)............................. благословия и да ни 
поучиш, какво трябва да направим, за да може нашата любов да трае вечно. 

- Добре, – отвърнал им вождът. – Ще ви кажа какво да правите. Но първо елате с мен 
горе в планината и ми донесете два орела, пък после ще видим. 

Двамата млади тръгнали в 21) ............................. посоки и всеки от тях донесъл по 
един орел. Когато отишли на 22) ............................. на планината, вождът им казал: 

- Вземете сега този шнур и завържете с него един за друг 23)................................ на 
орлите. 

Послушали го влюбените и вързали краката на двете птици. 
- 24)....................................  сега, пуснете ги да летят! 
Младежът и девойката 25)...................................... нагоре към небето орлите, но 

птиците не успели да полетят, защото краката им били вързани. Те паднали на земята и 
започнали да се кълват една друга, за да се отърват от това, с което са вързани. 

Тогава старият индианец им казал: 
- Дотук добре, а сега скъсайте въжето... 
Младите изпълнили и тази повеля, срязали връвта и отново хвърлили двата орела във 

26)................................. . Този път птиците бързо се издигнали на високо, зареяли се 
няколко пъти в кръг и след това поели към заснежените върхове на близката планина. А 
мъдрият вожд казал: 

- Ето, това е тайната на вечната любов и щастието заедно: ако сте завързани един за 
друг, вие 27)............................... няма да успеете да полетите. Можете да 
28)............................. заедно, обаче не се връзвайте. Ако го направите, никога няма да 
изпитате щастие! 
 
 

 
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 10   
3. feladat 10   

Feladat összesen: 28   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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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Задача 1. 
Намерете в таблицата липсващата дума от текста. В таблицата ще намерите двойки 
думи. Изберете и напишете в текста правилния вариант. Спазвайте 
книжовноезиковите правила. Следвайте дадения пример. 
 

разчитът – разчитат           въсползвайте – възползвайте           в – във 
исписвали – изписвали            Най-добрият – Най-добрия 

съществена – същественна           ключа – ключът 
чувстват – чуфстват              смъртността – смъртноста 

 
Как да бъдем добри приятели 

Най-ценното, в което може да инвестираме в този живот, е приятелството. 
Приятелството е толкова важно, че ако беше възможно, лекарите вероятно биха 
0)изписвали   приятели, вместо лекарства. Едно проучване показва, че социалната 
изолация и липсата на приятели са 1) ......................................  висока степен свързани с 
редица заболявания. Още по-страшно е откритието, че при хората, живеещи в изолация, 
2) ....................................  е два пъти по-висока, отколкото при тези, със здрави социални 
контакти.  

Истината е, че дори и да притежавате всички богатства на света, без добър приятел 
ще сте пропуснали най-голямото съкровище. 

3) ...................................... начин да създадете истинско приятелство е вие да знаете 
как да бъдете истински приятел. Предлагаме ви основните принципи за изграждане на 
искрено приятелство. 

Честността и искреността са 4) ..................................  към доверието. За да се развие 
едно приятелство, трябва първо да се създаде доверие. Приятелите трябва да вярват, че 
могат да 5)...................................... на вас.  

Доброжелателството е онази сила, която подкрепя, дори когато целият свят е срещу 
вас. То започва с това, да помните рождените дни на приятелите си и да ги карате да се 
6)......................................  ценни и обичани. 

За да бъдете добър приятел трябва да уважавате приятелството си. Никога не се 
7)..........................................  от добротата на приятелите си, винаги се реванширайте за 
услугите, никога не завиждайте за успехите им. 
Прошката е 8)....................................  част от дълготрайното приятелство. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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Задача 2. 
На мястото на многоточието напишете липсващото прилагателно име в нужната 
форма. Прилагателните имена ще намерите в таблицата. Следвайте дадения 
пример. 
 
 

 
           наднормен          домашен             градски  

  претъпкан       здравен              висок     

                    добър          ежедневен            възможен 

 
 
 

Да стоиш в 0) претъпкания автобус на път за работа може да изглежда неприятна 

част от ежедневието, но установиха, че това е полезно за здравето, защото е ключът към 

9)............................ форма.Според учени от Харвардския университет, ако човек яде 11 

пъти седмично 10)................................. храна на обяд или вечеря, намалява рискът за 

диабет.  

Японски учени от 11)............................... център в Моригучи установили, че хората, 

които пътуват до работата с градски транспорт, а не с автомобил, са с 34 процента по-

малко застрашени от диабет, с 27 процента по-малко застрашени от 12)............................... 

кръвно и с 44 процента по-малко от 13)........................................ тегло. 

Те наблюдавали 5000 души, ходещи на работа с градски транспорт. Учените 

установили, че пътуването с автобус или трамвай намалява много повече опасността от 

диабет, отколкото ходенето пеша или с велосипед. 14)............................... причина за това 

според тях е, че заради 15)................................... транспорт хората ходят много повече. 

„Хората трябва да обмислят да използват градския транспорт вместо автомобил като 

част от предвиденото 16)................................. време за движение”, казва д-р Зонг. 

 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 3. 
На мястото на многоточието напишете глаголите в повелително наклонение. 
Ориентирайте се по дадения пример. 
 
 
 
0) избера 
17) помисля 
18) определя 
19) реша 
 
 
20) смятам 
 
21) проуча 
 
 
 
22) поискам 
 
 
 
 
 
23) страхувам се 
 
 
 
 
 
24) уведомявам 
 

Съвети за пътуване 
 

0) Изберете точна дестинация.  
17).................................. добре къде ви се ходи повече, на море или на 
планина и 18).................................... точното място. 
Следваща стъпка е – 19)..................................... сами или с компания 
искате да пътувате, това е важно, за да организирате ясно програмата 
си. 
Колко пари ще ви струва. Не 20)..................................., че пътуването е 
свързано с много средства. Не е точно така. 
Може да похарчите по-малко пари за път, 21).................................... по-
обстойно маршрута и транспорта до там. 
Ако спестите пари от пътя, ще можете да ги похарчите за други по-
приятни неща. 
Преди да тръгнете, 22).......................................... съвети от 
приятели. Може да ви звучи клиширано, но понякога близки хора, 
които са пътували по някоя екзотична дестинация, могат да ви дадат 
много добри съвети. 
Тръгването на път, особено ако сте сам, крие немалко опасности, така 
че се подгответе добре. 
Не 23)............................................ да купите билет в последния 
момент. Обикновено купуването на билети много преди датата на 
заминаване е по-евтино за джоба ви, но понякога има изключения. 
Може да попаднете на изгодна оферта, ако купите билет примерно 
седмица преди да тръгнете на път. 
И последно – безопасността е най-важна при пътуване. 
Без значение на колко години сте, винаги 24)....................................... 
някой близък кое е мястото, което ще посетите. 

 

 
 
 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

Feladatpont összesen 24   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Bolgár nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

BOLGÁR NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 munká-
jához szükségesek.  
 
Jó munkát kívánunk! 
  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
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 да решите задачата. 
След това вие ще чуете текста за втори път на три части с две паузи. 
 
После вие отново ще имате време, за да проверите как сте изпълнили задачата. 
Изпитът ще продължи 30 минути. 
 
Желаем ви успех! 
  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 1. 
Напишете в таблицата, кой витамин съдържат растенията според текст №1.  
Може да се ориентирате по дадения пример. 
 

С витамин С   D витамин D 
      

  Е витамин Е   

 

0) спанак Д 

   

1) грейпфрут  

   

2) слънчогледово семе  

   

3) зеле  

   

4) киви  

   

5) чушки  

   

6) бадем  

   

7) домат  

 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 2. 
Изберете кои открития се дължат на българите според текст №2. 
Може да се ориентирате по дадения пример. 
  

 

  български не български 

0) говореща книга Х  

    

8) печатарска машина   

    

9) дигитален часовник   

    

10) кисело мляко   

    

11) аналогов компютър   

    

12) телескоп   

    

13) кирилица   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért 
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 3. 
Вярно или невярно е според текст №3. 
Може да се ориентирате по дадения пример. 
 

 

  вярно невярно 

0) Никулден се празнува на 6 януари.  Х 

    

14) Люспите на рибата сложени в портмоне носят пари.    

    

15) Само поканен може да ходи на имен ден.   

    

16) Помагал на кораби и моряци.    

    

17) Първият сняг идва от бялата брада на св. Николай.   

    

18) Най-младият разчупва рибника на Никулден.   

    

19) Ако паднат люспи на пода, ще се случат хубави неща.   

    

20) Въпреки постите, на Никулден се яде риба.   

 

 

 

 

 

 

 

 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 6   
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 20   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Bolgár nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1713 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

BOLGÁR NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 

 
Az Íráskészség vizsgarész-összetevő feladatainak megoldásához bármilyen nyomtatott 
SZÓTÁR HASZNÁLHATÓ.  
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóin-
tervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
Jó munkát kívánunk! 
  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 1. 
Напишете писмо до фирма „Онлайн”, която предлага работа, като използвате от 80 до 
100 думи и включете дадените подточки. Последователността на подточките е по ваш 
избор. Не забравяйте дата, обръщение, поздрав и подпис. 
 
 
Фирма „Онлайн” предлага почасова или целодневна работа за сериозни, отговорни, 
общителни студенти от цялата страна. Работата се състои в публикуване на рекламни 
текстове, обяви, създаване на фейсбук профили и страници, и тяхното поддържане с 
цел реклама и развитие на нашата дейност. Към кандидатите нямаме специални 
изисквания за опит, образование, възраст и народност. Предлагаме трудови и 
граждански договори с начално седмично заплащане 200-250 лева. За повече 
информация, моля свържете се с нас по всяко едно удобно за вас време.  
 

 
 

1. Питайте дали може да се работи от вкъщи или само от офиса на фирмата. 
2. Фирмата осигурява ли оборудване – компютър, интернет достъп и пр. 
3. Къде и как се праща CV, какъв е подборният процес (интервю, портфолио), кога 

и как се започва работа. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Задача 2. 
Вие сте редактор на електронно ученическо списание в училище. Като използвате от 100 
до 120 думи, създадете текст по дадената тема. 
Следвайте дадените подточки. Последователността на подточките е по ваш избор. 
 
Тема: Покана за филм 
 

1. Всеки месец предлагате един интересен филм. 
2. Кой филм избрахте и защо. 
3. За какво се разказва във филма. 
4. На кого предлагате филма. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



Bolgár nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

Összesen 11  

2. 

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

Összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

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 
 


