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1. Напишете личните местоимения. 

1. Аз съм Мохамед. 

2. _______ сме Амина и Карим. 

3. _______ е Камал. 

4. _______ си Мурад. 

5. _______ са Ширин и Амир. 

6. _______ сте Али и Зайнеб. 

 
 

2. Напишете правилната положителна форма на глагола СЪМ (+). 

1. Той е българин. 

2. Вие _______ учители. 

3. Аз _______ сириец. 

4. Ти _______ иранка. 

5. Те _______ афганистанци. 

6. Ние _______ араби. 

 

3. Напишете правилната отрицателна форма на глагола СЪМ (-). 

1. Тя не е от Ливан. 

2. Аз _______ от Ирак. 

3. Ти _______ от Афганистан. 

4. Те _______ от Иран. 

5. Вие _______ от Алжир. 

6. Ние _______ от България. 

 

4. Напишете правилната въпросителна форма на глагола СЪМ (?) и отговорите на въпросите.

1. Вие от Палестина ли сте?    Не, не съм от Палестина. 

2. Ти алжирец _______ ?    Да, _____________________ . 

3. То от София _______ ?    Не, _____________________ . 

4. Ние бежанци _______ ?    Да, _____________________ . 

5. Те иракчани _______  ?    Не, _____________________ . 

6. Аз учителка _______?    Да, _____________________ . 

  

5. Напишете въпросите. 

1. Откъде е Хасан?      Хасан е от Сирия. 

2. ____________________________ ?   Георги е много добре. 

3. ____________________________ ?   Не, Сара не е от България. 

4. ____________________________ ?   Да, Владимир и Полина са българи. 

 

6.   Напишете поздравите. 

12:00 

Добър ден! 

8:00 

___________________ 

20:00 

___________________ 

Упражнения Урок 1 



4 

  

  

1. Напишете ЕДИН, ЕДНА или ЕДНО. 

1. един дюнер 

2. ___________ филия 

3. ___________ яйце 

4. ___________ фалафел 

5. ___________ кроасан 

6. ___________ капучино 

7. ___________ домат 

8. ___________ пица 

9. ___________ салам 

10. ___________ кафе 

11. ___________ чай 

12. ___________ баница

2. Попълнете изреченията с правилната форма на глагола ОБИЧАМ. 

1. Тя обича сок. (+) 

2. Аз _____________ пица. (-) 

3. Те _____________ чай? 

4. Ние _____________ баница. (+) 

5. Той _____________ салам. (-) 

6. Ти _____________ сирене? 

7. То _____________ кисело мляко. (+) 

8. Вие _____________ кафе? 

 

3. Попълнете изреченията с правилната форма на глагола ИСКАМ. 

1. Ние не искаме кашкавал. (-) 

2. Вие _____________ мед? 

3. Аз _____________ вода. (+) 

4. Те _____________ плодове. (-) 

5. Тя _____________ захар. (+) 

6. Ти _____________ прясно мляко? 

7. Той _____________ масло? 

8. То _____________ хляб. (-)  

 

4. Отговорете на въпросите. 

1. Искате ли кафе с мляко?    Да, искаме. 

2. Обичате ли мед?     Не, ______________________ . 

3. Искаш ли сандвич със салам и кашкавал?  Да, ______________________ . 

4. Обичаш ли чай без захар?    Не, ______________________ . 

5. Има ли плодове?     Да, ______________________ . 

6. Има ли сок от портокал?    Не, ______________________ .

  
 

5. Напишете числата с думи. 

1  едно 

5  _____________________ 

7 _____________________ 

3  _____________________ 

8  _____________________ 

2  _____________________ 

10 _____________________ 

4 _____________________ 

6 _____________________ 

9  _____________________ 

Упражнения Урок 2 
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1. Напишете правилните форми на глаголите. 

Аз вечерям   

Ти    

Той, тя, то     

Ние  пием  

Вие    

Те   ядат 

 

2. Напишете думите в множествено число. 

1. супа  супи 

2. сок  _____________________ 

3. филия  _____________________ 

4. кебапче  _____________________ 

5. яйце  _____________________ 

6. шишче _____________________ 

7. сладолед  _____________________ 

8. салата  _____________________ 

9. мляко  _____________________ 

10. риба _____________________ 

 

3. Напишете цените с думи. 

1,23 лв. един лев и двайсет и три стотинки 

2,40 лв. ___________________________________________________________________ 

21,00 лв. ___________________________________________________________________ 

56,51 лв.  ___________________________________________________________________ 

139,00 лв. ___________________________________________________________________ 

 

4. Намерете подходящите отговори на въпросите. 

1. Свободно ли е?    __б__ 

2. Нещо за десерт?   _____ 

3. Може ли сметката?   _____ 

4. Какво е това?    _____ 

5. Има ли плодов чай?  _____ 

6. Късо или дълго?   _____ 

7. Какво искаш за закуска? _____ 

8. Нещо за пиене?    _____ 

9. Искате ли хляб?   _____ 

10. Как сте?    _____ 

а) Да, една плодова салата, моля. 

б) Не, съжалявам, заето е. 

в) Искам чай с мед и кроасан с масло. 

г) Да, една филия, моля. 

д) Една минерална вода. 

е) Да, разбира се, заповядайте. 

ж) Не, няма. Има само билков. 

з) Това е баница със сирене. 

и) Горе-долу.  

й) Нормално със захар и сметана. 

Упражнения Урок 3 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (8 т.) 

 

1. Слушайте текста и отговорете на въпросите с ДА или НЕ. (8 т.) 

Модел: Яна е българка.    ДА 

1. Тя е от София.    ______ 

2. Тя е учителка по арабски език.  ______ 

3. Яна обича чай с мед.   ______ 

4. Тя обича капучино.    ______ 

5. Ахмед е бежанец.    ______ 

6. Ахмед е иракчанин.    ______ 

7. Той обича българска храна.  ______ 

8. Той не обича кафе.    ______ 

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (11 т.) 

 

1. Прочетете текста и попълнете празните места. (11 т.) 

 

Лин е сирийка. Тя е от Алепо. За закуска обича яйца и кафе с мляко без захар. Не обича черен 

чай. Обядва салата и риба. Не обича супа. Лин вечеря омлет и филия хляб. За десерт яде торта 

или палачинка с шоколад.  

*** 

Али е иракчанин. Закусва сирене, хляб и кафе. Не обича капучино. За обяд предпочита супа 

и телешко месо. Не обича пържени картофи. За вечеря яде пиле с ориз. 

 

Модел: Лин е сирийка. 

1. Тя е от ______________ . 

2. Тя обича яйца за ______________ . 

3. Лин не обича ______________ чай. 

4. Тя ______________ салата и риба.  

5. Лин не обича ______________ . 

6. Тя обича палачинка с ______________ . 

 

Тест А1.1 
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7. ______________ е иракчанин. 

8. Той ______________ сирене, хляб и ______________ . 

9. Не обича ______________ . 

10. Обядва супа и ______________ месо. 

11. Не обича ______________ картофи.  

12. Вечеря ______________ . 

 

 

КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (65 т.) 

 

1. Поставете глагола „съм“ в правилната форма. (8 т.) 

Модел: Той е от Дамаск. 

1. Ние ________ Салеха и Набил.  

2. Вие ________ учители.  

3. Силвия ________ от България.  

4. Аз ________ Несрин. 

5. Мая и Христо ________ учители. 

6. Детето ________ от София. 

7. Слав ________ мениджър. 

8. Аз и ти ________ сирийци. 

 

2. Подредете думите в изречения. (15 т.) 

Модел: от Палестина аз съм   Аз съм от Палестина. 

1. българин той е ли  ______________________________________________ 

2. ли учителка е тя  ______________________________________________ 

3. не Багдад те от са  ______________________________________________ 

4. сирийци ли вие сте  ______________________________________________ 

5. са не те бизнесмени  ______________________________________________ 

6. е това какво  ______________________________________________ 

7. сте вие откъде ______________________________________________ 

8. си как ______________________________________________ 

9. е ми приятно ______________________________________________ 

10. Али е откъде ______________________________________________ 

11. добре са ли те ______________________________________________ 

12. ли капучино има ______________________________________________ 

13. ли са бежанци те ______________________________________________ 

14. кафе обичате ли ______________________________________________ 

15. капучино той ли иска ______________________________________________ 
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3. Подчертайте правилната форма. (12 т.) 

Модел: един / една пица 

1. една / един закуска  

2. един / едно кисело мляко  

3. един / една салата  

4. един / една шоколад  

5. една / един сладолед  

6. един / едно иракчанин 

7. една / един пица 

8. един / едно масло 

9. един / едно кюфте 

10. един / една вода 

11. едно /един кебапче 

12. един / едно лев 

 

4.  Поставете глаголите в правилната форма. (13 т.) 

 Модел: Лейла и Тамара обичат кафе със захар. (обичам ) 

1. Ти ___________________ ли сок от портокал? (обичам ) 

2. Ана ___________________ плодове и кафе с мляко. (закусвам ) 

3. Те ___________________ пиле с ориз. (вечерям) 

4. Мария, какво ___________________ за обяд? (искам) 

5. Ние ___________________ риба и пържени картофи. (обядвам) 

6. Вие ___________________ ли кока-кола? (искам) 

7. Тя не ___________________ сандвич с кашкавал и домат. (обичам) 

8. Той ___________________ ли мусака за вечеря? (искам) 

9. Ти какво ___________________ ? (закусвам) 

10. Той ___________________ ли супа? (обядвам) 

11. Какво ___________________ Ана и Алекс? (вечерям) 

12. Ние не ___________________ таратор. (искам) 

13. Тя не ___________________ капучино със захар. (обичам) 

 

5. Напишете числото с цифри (15 т.)  

Модел: две 

1. пет 

2. петнайсет 

3. дванайсет 

4. двайсет и четири 

5. осемнайсет 

6. трийсет 

7. седемдесет и три 

_2_ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

8. шейсет и девет 

9. сто и тринайсет 

10. деветдесет и две 

11. петдесет и едно 

12. деветнайсет 

13. сто и десет 

14. осемдесет и шест  

15. сто трийсет и осем 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 
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КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

      

  

 

       

 

1. Какво обичате и не обичате? (10 т.)  

 

Обичам ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Не обичам _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (10 т.) 

 

1. Представете се. (5 т.) 

2. Какво искате за обяд и за вечеря? (5 т.) 

 

 

 

Общо:  102 точки 
Резултат:  ____ точки 
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1. Напишете КАКЪВ, КАКВА, КАКВО или КАКВИ. След това изберете правилния отговор. 

1. Каква пица ядеш?     ___ Късо, без захар и сметана. 

2. ___________ зеленчуци не обичаш?   ___ От ябълки и моркови. 

3. ___________ сок има?     _1_ С гъби, салам и сирене. 

4. ___________ кафе пиеш?     ___ Лук, спанак и зеле. 

 

2. Напишете правилната форма – ДВА или ДВЕ. 

1. два лева 

2. _____ бисквити 

3. _____ бонбона 

4. _____ тиквички 

5. _____ краставици 

6. _____ круши 

7. _____ пъпеша 

8. _____ кафета 

9. _____ млека 

10. _____ портокала 

11. _____ маслини 

12. _____ череши  

 

3. Напишете правилната форма в множествено число. 

един / една / едно  много колко 

един 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

банан 

малина 

домат 

пиле 

лимон 

плод 

масло 

маруля 

банани 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

банана 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

4. Напишете числата с думи. 

1. 500  петстотин 

2. 100  ___________________________ 

3. 600  ___________________________ 

4. 400  ___________________________ 

5. 200  ___________________________ 

6. 700  ___________________________ 

7. 300  ___________________________ 

8. 800  ___________________________

5. Напишете с думи. 

1. 12 кг  дванайсет килограма 

2. 0,500 кг _________________________ 

3. 1,5 кг  __________________________ 

4. 150 гр  __________________________ 

5. 80 л  ___________________________ 

6. 0,250 л _________________________ 

Упражнения Урок 4 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (8 т.) 

 

1. Слушайте текста и отговорете с ДА или НЕ. (8 т.) 

Модел: Надя, Невена и Адриан са в ресторант „София“.   ДА 

1. Надя яде шопска салата и мусака.     ______ 

2. Надя пие минерална вода.       ______ 

3. Невена пие сок от портокал.      ______ 

4. Невена иска сладолед за десерт.     ______ 

5. Адриан иска за десерт плодова салата.     ______ 

6. Адриан плаща 60 лева.       ______ 

7. Сметката е 60 лева.        ______ 

8. Надя, Невена и Адриан много обичат ресторант „София“. ______ 

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (7 т.) 

 

1. Прочетете текста и изберете верния отговор. (5 т.) 

 

Мохамед е сириец. Той е бежанец и живее в град Пловдив в апартамент до голям пазар. Той 

купува много плодове. Обича малини, череши, праскови, круши, ягоди и ябълки. Предпочита 

български плодове. Купува също зеленчуци – краставици, домати, гъби, чушки, тиквички и 

картофи. Не обича спанак. Мохамед пазарува месо, ориз, сирене, леща, боб, маслини и други 

продукти от „Лидл“. 

 

Модел: Мохамед е  

1) афганистанец 2) сириец    3) иракчанин 

1. Той живее в град  

1) София  2) Бургас    3) Пловдив 

2. Той обича  

1) малини  2) банани    3) лимони 

3. Мохамед предпочита  

1) италиански плодове 2) турски плодове   3) български плодове 

 

Тест А1.2 



12 

4. Мохамед не обича  

1) спанак    2) броколи    3) карфиол 

5. Той пазарува от  

1) „Била“    2) „Метро“    3) „Лидл“ 

 

2. Прочетете диалога и отговорете на въпросите. (2 т.) 

 

 – Здравейте, колко струва един килограм лимони?  

 – 2,50.  

 – Един килограм лимони и два килограма праскови, моля. 

 – Заповядайте. Сметката е 8,50. Искате ли торбичка? 

 – Не, благодаря, имам. Ето 10 лева. 

 – Благодаря, ето рестото. 

 

Въпроси: 

1. Колко струва един килограм праскови? ____________________________________________ 

2. Колко е рестото?    ____________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (52 т.) 

 

1. Поставете глаголите ЯМ и ПИЯ в правилната форма. (10 т.) 

Модел: Той яде пиле с ориз. 

1. Ние______________ сок.  

2. Вие ___________________ пилешко месо.  

3. Анета ___________________ кафе с мляко.  

4. Аз ___________________ черен чай. 

5. Те___________________ пържени картофи. 

6. Ние не ___________________ телешко месо.  

7. Вие не ___________________ кока-кола. 

8. Те не ___________________ билков чай. 

9. Тя не ___________________ агнешко месо. 

10. Ти ___________________ лимонада. 
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2. Попълнете колоните. (22 т.) 

Модел: една краставица; краставици 

  един / една / едно     много 

1. ______________ домат    ______________ 

2. ______________ ______________  чушки 

3. ______________ салата    ______________ 

4. ______________ килограм    ______________ 

5. ______________ пиле    ______________ 

6. ______________ ______________  картофи 

7. ______________ пакет    ______________ 

8. ______________ ______________  шишчета 

9. ______________ лимон    ______________ 

10. ______________ кюфте    ______________   

11. ______________ яйце    ______________ 

 

3.  Изберете правилния въпрос – КАКЪВ / КАКВА / КАКВО / КАКВИ. (8 т.) 

Модел: Какъв сок искате? 

1. ___________ плодове купувате? 

2. ___________ месо ядете?  

3. ___________ чай предпочитате?  

4. ___________ супа искаш?  

5. ___________ зеленчуци не ядете? 

6. ___________ сирене купуваш? 

7. ___________ кафе иска Симона? 

8. ___________ пица обичаш? 

 

4.  Подредете диалога. (6 т.) 

___ – Нещо друго?  

___ – Нещо за ядене? 

_1_ – Здравейте, едно капучино без захар, моля. 

___ – Да, има палачинки с шоколад. 

___ – Чудесно, една палачинка. 

___ – Не, благодаря. Това е всичко. 

___ – Да. Има ли палачинки? 
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5. Подредете думите в изречения. (6 т.) 

Модел: ли извинете е свободно  Извинете, свободно ли е? 

1. меню ли едно може    __________________________________________ 

2. струва пица колко „Маргарита“  __________________________________________ 

3. е съжалявам заето    __________________________________________ 

4. пиене за нещо   __________________________________________ 

5. лева 5 сметката е   __________________________________________ 

6. пари ето точно   __________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Напишете какво има и какво няма на картината.  

Има ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Няма _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (10 т.) 

1. Откъде и какво пазарувате? (5 т.) 

2. Каква българска храна предпочитате? (5 т.) 

 

 Общо:  87 точки 
Резултат:  ____ точки 
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1. Попълнете определителния член за единствено число. 

1. Паркът е близо до пазара. 

2. Училище___ е далече от блок___ . 

3. Университет___ е в център___ . 

4. Джамия___ е срещу църква___ . 

5. Хотел___ е на булевард___. 

6. Мост___ е над река___. 

7. Аптека___ е до кафе___ . 

8. Кино___ е зад ресторант___ . 

 

2. Попълнете определителния член за множествено число. 

1. Паметниците са в Пловдив. 

2. Къде са момчета___ ? 

3. Как са учителки___ ? 

4. Колко са пари___ ? 

5. Кина___ са в молове___ . 

6. Българи___ обичат баница. 

 

3. Попълнете определителния член. 

1. Аз съм в училище „Васил Левски”. Училище____ е на улица____ между театър____ и 

библиотека___. В училище____ има много учители.  

2. Ние сме в град Бургас. В град____ има магазини, паметници, църкви. Магазини____ и 

църкви____ са близо до площад____.  

3. Той е в ресторант „Виктория”. Ресторант____ е в център____ на град____ зад община___. 

В ресторант____ има много вкусна храна. 

 

4. Напишете числата с думи. 

1. 1234  хиляда двеста трийсет и четири 

2. 2590 _______________________________________________________________________ 

3. 17 012 _______________________________________________________________________ 

4. 107 954 ______________________________________________________________________ 

 

5. Намерете подходящите отговори на въпросите. 

1. Колко струва един килограм лук?  __в__ 

2. Нямате ли дребни? _____ 

3. Искате ли торбичка? _____ 

4. Каква салата искате? _____ 

5. Къде живеете? _____ 

6. Извинете, къде е банката? _____ 

7. Има ли много хора в кафето? _____ 

а) Не, имам само 20 лева. 

б) На булевард „Васил Левски” 15. 

в) Два лева. 

г) Не, само шест души. 

д) Не, благодаря, имам. 

е) Шопска, моля. 

ж) Вървете направо и после завийте наляво. 

Упражнения Урок 5 
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1.  Напишете прилагателните в правилната форма. 

1. Ивана е добра. (добър) 

2. Децата са ___________ . (умен) 

3. Момчето е ___________ . (малък) 

4. Бабата е ___________ . (пълен) 

5. Жената е ___________ . (нисък) 

6.  Кафето е ___________ . (черен) 

7.  Блоковете са ___________ . (грозен) 

8. Семейството е ___________ . (голям) 

 

2.  Работете по модела. 

1. Мария има две деца. (2, дете) 

2. Колко _________________ имаш? (брат) 

3. Иванови имат ____________________ . (2, апартамент) 

4. В кафето има ______________________. (4, мъж) 

5. Искам ____________________________. (2, сандвич) 

6. Катя има _________________________ . (3, внук) 

7. Стефан има _______________________ в Пловдив. (2, дядо) 

8. Петър има _______________________ . (2, син) 

9. Колко ______________ живеят в София? (човек) 

 

3.  Напишете кратките притежателни местоимения. 

1. Аз имам брат. Брат ми e умен. 

2. Те имат много приятели. Приятелите ____ са добри. 

3. Ти си омъжена. Откъде е мъжът ____ ? 

4. Ние имаме голямо семейство. Семейството _____ живее тук. 

5. Тя живее в малък апартамент. Къде е апартаментът _____ ? 

6. Вие имате деца. Къде са децата _____ ? 

7. Той има дъщеря. Как се казва дъщеря___ ? 

 

4.  Попълнете правилните форми на глаголите. 

1. Аз работя в банка. (работя) 

2. Вие ____________ български? (уча) 

3. Тя ____________ Милена. (казвам се) 

4. Те ____________ в Пловдив. (уча) 

5. Ние ____________ много. (работя)  

6. Ти как ____________ ? (казвам се) 

7. Ние ____________ в университет. (уча) 

8. Те не ____________ . (работя) 

9. Как ____________ той? (казвам се) 

10. Ти къде ____________ ? (работя) 

Упражнения Урок 6 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (5 т.) 

 

1. Слушайте текста и отговорете на въпросите. (5 т.) 

Модел: Къде живее Филип?   В голям град в малък апартамент. 

1. Къде е апартаментът му?  ______________________________________________ 

2. Какво има в центъра на града?  ______________________________________________ 

3. Къде учи Филип?    ______________________________________________ 

4. Къде работи вечер?    ______________________________________________ 

5. Какво работят родителите на Филип? ____________________________________________ 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (10 т.) 

 

1. Прочетете текста и отговорете на въпросите с ДА, НЕ или НЯМА ИНФОРМАЦИЯ. (10 т.) 

Ясен живее в Несебър, малък град близо до Бургас. Градът е много стар и красив. Ясен има 

голяма къща до морето. Той е на 30 години и е мениджър. Офисът му е близо до къщата. Женен е 

и има две момчета – Андрей и Радослав. Жена му се казва Румяна и работи в банка „Доверие“. 

Андрей и Радослав учат в училището до музея на града. 

Ясен има сестра – Райна. Тя е на 28 години. Не е омъжена. Живее и работи в Белгия.  

Родителите на Ясен и Райна работят като учители. Баща им е учител по английски език. Майка 

им е учителка по история. Те живеят в апартамент в град Бургас. До апартамента им има театър 

и църква. 

 

Модел: Несебър е малък град.  Да 

1. Градът е много стар и грозен.  ___ 

2. Къщата на Ясен е на реката.  ___  

3. Ясен е на 30 години.  ___ 

4. Офисът на Ясен е голям.  ___ 

5. Румяна е на 25 години.  ___ 

6. Андрей и Радослав са братя.  ___ 

7. Райна живее в София.  ___ 

8. Райна не работи.   ___    

9. Майката на Ясен и Райна е учителка по история. ___ 

10. Андрей и Радослав имат баба и дядо. ___

Тест А1.3 
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КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (87 т.)  

 

1. Напишете правилната форма: ДВЕ или ДВА. (12 т.)      

Модел: две улици 

1. ________ булеварда 

2. ________ училища 

3. ________ паметника 

4. ________ парка 

5. ________ кафета 

6. ________ църкви 

7. ________ магазина 

8. ________ кина 

9. ________ болници 

10. ________ музея 

11. ________ блока 

12. ________ хотела 

 

2. Поставете правилния определителен член. (18 т.)         

Модел: градът / града 

1. село___ 

2. банка___ 

3. поща___ 

4. семейство___ 

5. парк___ 

6. учители___ 

7. бебе___ 

8. момче___ 

9. баща___ 

10. родители___ 

11. мъже___ 

12. дъщеря___ 

13. сестра___ 

14. внуци___ 

15. братя___ 

16. деца___ 

17. момичета___ 

18. българи____

 

3. Поставете правилната глаголна форма. (12 т.)      

Модел: Те се казват Аниса и Хиба. (казвам се) 

1. Как _______________ планината до София? (казвам се) 

2. Тя _______________ на улица „Свобода“. (живея) 

3. Вие _______________ ли брат? (имам) 

4. Какво _______________ родителите Ви? (работя) 

5. Детето ѝ _______________ арабски език в училище. (уча) 

6. Той _______________ в Лондон. (работя) 

7. Вие как _______________ ? (казвам се) 

8. Аз и мъжът ми не _______________ в София. (живея) 

9. Те не _______________ английски език. (уча) 

10. Тарек _______________ кола. (нямам) 

11. Вие къде _______________ ? (живея) 

12. Ти _______________ ли? (работя) 
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4. Работете по модела. (9 т.)          

Модел: Семейството на Рания е голямо.  Семейството ѝ е голямо. 

1. Елена има нова къща. ______________________________________ 

2. Апартаментът на семейство Петрови е тук.  ______________________________________ 

3. Мъжът на Далия е лекар. ______________________________________ 

4. Жената на Омар е много умна. ______________________________________ 

5. Ние имаме син. Той се казва Иво. ______________________________________ 

6. Ти имаш сестра. Тя е учителка. ______________________________________ 

7. Вие имате баба и дядо. Те живеят в Бургас.  ______________________________________ 

8. Дядото на Амал и Фатима живее в Сирия.  ______________________________________ 

9. Дъщерята на Моника учи в София.  ______________________________________ 

 

5.  Задайте въпроси към изреченията. (8 т.) 

Модел: Миглена е на 42 години.  На колко години е Миглена?  

1. Хотелът се казва „Стара планина“.  ______________________________________ 

2. Банката е пред училището.  ______________________________________ 

3. Ние работим в голяма компания.  ______________________________________ 

4. Свилен има три деца.  ______________________________________ 

5. Димитър работи като журналист.  ______________________________________ 

6. Тя е от България.  ______________________________________ 

7. Те живеят в центъра.  ______________________________________ 

8. Това е майка ми.  ______________________________________ 

 

6. Напишете правилните форми на глаголите. (28 т.)      

Аз 

Ти 

Той 

Тя 

То 

Ние 

Вие  

те 

закусвам 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

вечерям 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

живея 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

работя 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
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КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

 

1. Опишете семейството на картинката. (10 т.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (15 т.) 

 

1. Разкажете за семейството си. (5 т.) 

2. Разкажете за семейството на приятел или приятелка. (5 т.) 

3. Опишете квартала си. (5 т.) 

  

 

Иван 
 Петя 

 Дея 

 Павел  Валя 

 Филип  Неда 

Общо:  127 точки 
Резултат:  ____ точки 
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1.  Напишете с думи. 

1. 9:50   десет без десет 

2. 18:15   _________________________________________________________________ 

3. 13:30   _________________________________________________________________ 

4. 02.12.2001 г. _________________________________________________________________ 

5. 03.04.1998 г. _________________________________________________________________ 

 

2.  Напишете числителните редни. 

1. десети ден (10) 

2. ___________ месец (1) 

3. ___________ час (4) 

4. ___________ уикенд (7) 

5. ___________ нощ (8) 

6. ___________ седмица (2) 

7. ___________ сутрин (6) 

8. ___________ година (3) 

9. ___________ вечер (5) 

 

3. Напишете предлозите за време. 

1. През уикенда съм на планина. 

2. Работя _______ 9:00 _______ 17:30. 

3. Той има рожден ден _______ 8 март. 

4. _______ лятото е горещо. 

5. _______ зимата е студено. 

6. Учим _______ вторник и петък. 

7. Отивам на кино _______ работа. 

8. Роден съм _______ 1998 година.

 

4. Намерете подходящите отговори на въпросите. 

1. Кой ден е днес? __в__ 

2. В колко часà вечеряш? _____ 

3. Кога пиеш кафе? _____ 

4. Колко е часът? _____ 

5. Как се казваш? _____ 

6. Какво е времето днес? _____ 

7. Имаш ли брат? _____ 

8. Коя дата е днес?  _____ 

9. На колко години си?  _____ 

10. Кога си роден?  _____ 

11. Какъв е Иван?  _____ 

12. Какво работиш?  _____ 

13. Какъв език учиш?  _____ 

14. Къде учиш?  _____ 

а) Светла. 

б) На 34. 

в) Сряда. 

г) Не, нямам. 

д) 12 декември. 

е) Висок и слаб. 

ж) Английски. 

з) В 19:00. 

и) На 1 март 2002 година. 

й) В университет в Пловдив. 

к) Дъждовно и ветровито. 

л) Работя като учител. 

м) Сутрин и на обяд. 

н) Два и пет. 

 

Упражнения Урок 7 
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1. Попълнете изреченията по модела. 

1. На първия етаж има един малък и един голям апартамент. Малкият апартамент е на Иван, 

а големият е на Мария.  

2. На улицата има една синя и една червена кола. _____________ е на Карим, а 

_____________ е на Омар.  

3. На масата има едно късо и едно дълго кафе. _____________ е на майка ми, а 

_____________ е на баща ми.  

4. На площада има един висок и един нисък мъж. _____________ се казва Стефан, а 

_____________ се казва Милен.  

5. В магазина има червени и черни маратонки. _____________ са български, а 

_____________ са италиански.  

6. Аз имам една кафява и една бяла чанта. _____________ е малка, а _____________ е 

голяма. 

 

2. Попълнете изреченията с ТОЗИ, ТАЗИ, ТОВА или ТЕЗИ.

1. Пуловерът е бял. Този пуловер е бял.  

2. Роклята е розова. ____________ рокля е розова.  

3. Дънките са сини. ____________ дънки са сини.  

4. Якето е черно. ____________ яке е черно.  

5. Полата е зелена. ____________ пола е зелена.  

6. Костюмът е кафяв____________ костюм е кафяв.  

7. Сакото е лилаво. ____________ сако е лилаво.  

8. Обувките са сиви. ____________ обувки са сиви. 

 

3. Намерете подходящите отговори на въпросите. 

1. Кой номер обувки носите? __г__ 

2. Какви дрехи носиш през лятото? _____ 

3. Как е роклята? _____ 

4. Кой размер тениски имате? _____ 

5. Какъв цвят са дънките? _____ 

6. Имаш ли запалка? _____ 

7. Носиш ли чадър? _____ 

а) Тъмносиви. 

б) Голяма е. Може ли № 44? 

в) M, L и XL. 

г) № 45. 

д) Тениски и дънки. 

е) Да, днес вали дъжд. 

ж) Не, съжалявам, нямам. 

 

Упражнения Урок 8 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (7 т.)  

 

1. Слушайте текста и отговорете на въпросите. (7 т.) 

Модел: Колко сезона има в България и кои са те?  

 В България има четири сезона. Те са пролет, лято, есен и зима. 

1. Какво е времето през пролетта? 

 _____________________________________________________________________________ 

2. Кога е пролет в България? 

 _____________________________________________________________________________ 

3. Какво е времето през лятото? 

 _____________________________________________________________________________ 

4. Къде отиват хората през лятото? 

 _____________________________________________________________________________ 

5. Какво е времето през есента? 

 _____________________________________________________________________________ 

6. Къде е много красиво през есента? 

 _____________________________________________________________________________ 

7. Какво е времето през зимата? 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (10 т.) 

 

1. Прочетете текста и изберете верния отговор. (5 т.) 

 

Карим е бежанец от Ирак. Той живее в София. Работи в голям 

супермаркет от понеделник до петък. Отива на работа в 8:00 

сутринта. Има почивка за обяд един час. Обядва сандвич, 

плодове и пие кафе. Работи до 17:00. В понеделник, сряда и 

петък Карим учи български от 18:30 до 20:00 в БЧК. През 

седмицата Карим работи много, няма свободно време. В 

събота и неделя не работи и отива на разходка в парка с 

приятели. 

Тест А1.4 
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Модел: Карим работи в 

  1) училище   2) супермаркет   3) поща 

1. Той отива на работа в 

  1) 10:00   2) 12:00    3) 8:00 

2. Той обядва 

  1) мусака   2) сандвич и плодове  3) лимони 

3. Карим учи български от 

1) 18:30   2) 12:00    3) 10:00 

4. Карим не работи в  

1) понеделник и сряда 2) четвъртък и петък  3) събота и неделя 

5. В събота и неделя той отива 

  1) в парка   2) на кино   3) в планината 

 

 

2. Прочетете текста и отговорете с ДА или НЕ. (5 т.)  

  

Яна работи в банка. На работа тя носи официални 

дрехи и обувки. Носи и голяма чанта. В чантата ѝ има 

много неща – ключове за апартамента и колата, 

документи, пари, една дебитна карта и две кредитни 

карти, телефон, чадър, книга и химикалки. След работа 

тя отива на фитнес и носи спортни дрехи. Тя 

предпочита спортните дрехи. Те са много удобни. Яна 

много обича синия и червения цвят. Има много дрехи в 

тези цветове. Тя купува дрехи от моловете. Много 

обича памучни дрехи.  

 

Модел: Яна работи в болница.     НЕ 

1. На работа носи спортни дрехи.    _____ 

2. В чантата ѝ има храна.     _____ 

3. Спортните дрехи са удобни.    _____ 

4. Тя не обича синия и червения цвят.   _____ 

5. Тя купува дрехи от малки магазини.   _____ 
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КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (41 т.) 

 

1. Поставете ТОЗИ / ТАЗИ / ТОВА / ТЕЗИ. (8 т.) 

Модел: Това дете се казва Антон. 

1. ___________ блуза е модерна.  

2. ___________ яке е малко.  

3. ___________ кроасани са с мармалад.  

4. ___________ пица е много вкусна. 

5. ___________ лято съм в София. 

6. ___________ месец е студен. 

7. ___________ есен е дъждовна. 

8. ___________ плодове са български. 

 

2. Поставете подходящата дума. (5 т.) 

капучино, чай, номер, размер, салата, дънки 

Модел: Кой чай е за Диана? 

1. Коя____________ предпочиташ – малката или голямата? 

2. Кой ____________ обувки носиш? 

3. Кое ____________ е на Валя? 

4. Кои ____________ искаш – черните или сините? 

5. Кой ____________ блуза искате? 

 

3. Поставете определителния член. (12 т.) 

Модел: студения(т) чай 

1. горещ____ ден  

2. синя____ риза  

3. кредитна____ карта  

4. слънчеви____ очила  

5. висока____ планина  

6. малко____ село  

7. пържени____ картофи 

8. скъпа____ кола 

9. розов____ чадър 

10. дъждовно____ време 

11. голем____ брат 

12. стари____ хора 

 

4. Работете по модела. (8 т.) 

Модел: второ кафе (2) 

1. ______________ ден (3)  

2. ______________ седмица (6)  

3. ______________ капучино(1)  

4. ______________ месец (9)  

5. ______________ година (8) 

6. ______________ дете (4) 

7. ______________ яйце (10) 

8. ______________ къща (5) 
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5. Изберете правилните предлози. (8 т.) 

Модел: Тя е родена на 10 януари. 

1. ________ лятото е много горещо.  

2. Свободна съм ____ 15:30 ____ 16:30.  

3. Закуската е точно ________ 7:30.  

4. Уча български ________ сряда.  

5. ________ седмицата работя. 

6. Синът ѝ е роден ________ 2010 година.  

7. Обядвам ________ 13:00 часа. 

8. ________ август отивам на море. 

 

 

КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

 

1. Изберете един мъж и една жена от картината и опишете какви дрехи носят. (10 т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (15 т.) 

 

1. Какво е времето днес? (5 т.) 

2. Кога и къде сте роден/родена? (5 т.) 

3. Откъде купувате дрехи и обувки? (5 т.) 

 

 

Общо:  83 точки 
Резултат:  ____ точки 

Иван      Мария      Камен      Силвия      Милен      Катя 
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1. Работете по модела.  

1. Третата (3) улица се казва „Роза“.  

2. Милен живее на ____________ (6) етаж.  

3. ____________ (2) дете на Катя е момиче.  

4. ____________ (1) дни на есента са много приятни. 

5. ____________ (4) маса е свободна. 

6. ____________ (5) мъж е Емил. 

 

2. Работете по модела. 

1. Васил е 1,62 см. Милена е 1,68 см. Кирил е 1,87 см. Милена е по-висока от Васил. Кирил е 

най-висок. (висок) 

2. Стефан е на 38 години. Рада е на 41 години. Стела е на 48 години. Рада е 

__________________ от Стела. Стефан е __________________ . (млад) 

3. Във Варна живеят 336 000 души. В Пловдив живеят 369 000 души. В София живеят над 1 

милион души. Пловдив е _________________ от град от Варна. София е _________________ . 

(голям) 

 

3. Попълнете изреченията с правилните форми на глаголите. 

1. Иван има два компютъра, но __________ телевизор. (имам, нямам) 

2. Ти __________ ли нещо за пиене? (искам) 

3. Дъщеря ми __________ всички плодове, но __________ ягоди. (обичам, предпочитам) 

4. Ние __________ в 7:30, __________ около 12:00 и __________ след 19:00. (закусвам, 

обядвам, вечерям) 

5. Те не __________ месо и не __________ ракия. (ям, пия) 

6. Христо __________ сметката. (плащам) 

7. Вие откъде __________ плодове и зеленчуци? (купувам) 

8. Семейство Георгиеви __________ апартамент под наем на шестия етаж. (давам) 

9. Колко __________ едно капучино? (струвам) 

10. Те какъв апартамент __________ ? (търся) 

11. Децата ми са студенти, но __________ и __________ . (уча, работя) 

12. През уикенда Ваня __________ на Витоша. (отивам) 

13. Днес __________ студено и хората __________ шалове и шапки. (съм, нося) 

14. Днес времето е хубаво – __________ слънце и не __________ вятър. (грея, духам) 

 

Упражнения Урок 9 
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1. Поставете правилните предлози. 

1. Автобусът спира в центъра и ___ автогарата. 

2. Калин се връща ___ Варна ___ София ___ кола. 

3. Автобусът ___ Бургас пристига ___ сектор 1. 

4. Влакът ___ Плевен заминава ___ втори коловоз ___ 15 минути. 

5. Трамвай № 22 спира ___ спирка „Театър София“. 

6. Те сменят влака ___ Пловдив. 

 

2. Попълнете изреченията с подходящите глаголи.  

пристига, пътува, връща се, заминава, спира, тръгва 

1. Автобусът тръгва в 7:00 часà.  

2. Таксито _____________ пред блока.  

3. Автобусът _____________ на автогарата.  

4. Миро _____________ до Бургас с кола.  

5. Деси _____________ от работа в 17:00. 

6. Кога Ева _____________ за Монтана? 

 

3. Напишете въпросителните думи.  

1.  – Кога е последният автобус за Банкя?  

– В 22:00 часà.  

2. – На _____ коловоз пристига влакът?  

– На втори коловоз.  

3.  – _________ спира автобусът?  

– На автогарата.  

4.  – С _________ пътуваш до центъра?  

 – С тролей.  

5.  – _________ минути е закъснението?  

 – 15 минути.  

6.  – _________ тръгва автобусът за Лом?  

 – От сектор 8.  

 

4. Намерете подходящите отговори на въпросите. 

1. Какъв е наемът?  __в__ 

2. На кой етаж е апартаментът? _____ 

3. Има ли мебели в хола? _____ 

4. Как отиваш на работа? _____ 

5. От кой сектор тръгва автобусът? _____ 

6. Има ли разписание? _____ 

7. Влакът има ли закъснение?  _____ 

8. Имаш ли карта?  _____ 

9. Какъв багаж имате?  _____ 

а) От втори. 

б) Не, пътувам с билети. 

в) 450 лева на месец. 

г) Един куфар и една раница. 

д) Да, до информацията. 

е) Не, апартаментът е необзаведен. 

ж) На третия. 

з) С автобус или с трамвай. 

и) Да, 15 минути. 

Упражнения Урок 10 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (5 т.) 

 

1. Слушайте текста и отговорете на въпросите. (5 т.) 

Модел: На колко години е Калоян?  На 40 години. 

1. На колко години са децата му? ________________________________________ 

2. На кой етаж живеят? ________________________________________ 

3. С какво пътува Марин до офиса? ________________________________________ 

4. Къде живеят родителите на жена му? ________________________________________ 

5. Каква къща имат те? ________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (15 т.) 

 

1. Прочетете текста и изберете правилния отговор. (5 т.) 

 

Вяра пътува много. Тя е от Пловдив. Учи в 

Берлин. Там живее в малък и удобен апартамент. 

В апартамента има една стая, кухня и баня. 

Апартаментът е далече от центъра, но до 

апартамента ѝ има спирка на метро. Наемът на 

апартамента е по-нисък от наемите в центъра. 

Вяра харесва този апартамент и живее трета 

година в апартамента.  

 До университета Вяра пътува с метро или 

автобус. Тя има карта за градския транспорт. За 

студентите картата за транспорт е много евтина. 

 От Берлин за България Вяра пътува със 

самолет. Самолетът е до София. Тя пътува с малко 

багаж. После взема автобус до Пловдив. Пътят от 

София до Пловдив е два часа. Автобусът спира 

много близо до апартамента на родителите ѝ. 

 

Тест А1.5 
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Модел: Вяра учи в  

  1) София   2) Лондон   3) Берлин 

1. Тя живее в  

  1) малък апартамент 2) голям апартамент 3) скъп апартамент 

2. Апартаментът е  

  1) близо до центъра  2) далече от центъра 3) в центъра 

3. Вяра отива до университета  

  1) с метро   2) с трамвай   3) с влак 

4. Вяра пътува за София  

  1) с много багаж  2) без багаж   3) с малко багаж 

5. Пътят от София до Пловдив е  

  1) пет часа   2) два часа   3) един час  

 

2. Подредете диалозите. (10 т.) 

____ – Утре сутринта.  

____ – След две седмици.  

__1_ – Кога заминаваш за Испания?  

____ – Кога се връщаш?  

____ – Благодаря!  

____ – Приятно пътуване!  

____ – Кога пристига? 

__1_ – Кога тръгва автобусът за Бургас?  

____ – Моля.  

____ – Благодаря!  

____ – В 12:30. 

____ – В 9:30. 

 

 

КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (30 т.) 

 

1. Поставете глаголите в правилната форма. (8 т.) 

 Модел: Той отива на работа с колело. (отивам) 

1. Ние ______________ за Мадрид след две седмици. (заминавам)  

2. Те ______________ от Дамаск днес. (пристигам) 

3. Вие кога ______________ от работа? (връщам се)  

4. Сия ______________ на кино с приятели. (отивам)  

5. Огнян ______________ късно вечерта. (тръгвам) 

6. Самолетът _____________два часа. (закъснявам)  

7. Влакът ______________ на гара Костенец. (спирам) 

8. Ти с какво ______________ до офиса? (пътувам) 
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2. Работете по модела. (8 т.) 

Модел: Първият автобус за селото е в 8:00 часа. 

1. Трета____ чанта е на момичето с бяло____ яке. 

2. Последна____ спирка на метрото се казва „Витоша“. 

3. Последни____ влак е в 15:30 часа и тръгва от трети коловоз. 

4. Те живеят на десет____ етаж. 

5. Кога е следващи____ влак за Сливен? 

6. Най-голямо____ дете се казва Михаил, а най-малко____ е Алекс. 

7. По-скъпо____ колело е на Евгения, по-евтино____ е на Мирела. 

8. Харесвам втора____ къща. 

 

3. Поставете правилните предлози. (6 т.) 

Модел: Заминавам за Франция утре. 

1. Влакът тръгва ______ 8:00 сутринта. 

2. Автобусът пристига ______ автогарата след един час. 

3. Аз пътувам ______ Варна ______ Истанбул след седмица. 

4. Той заминава ______ самолет. 

5. Автобусът тръгва ______ осми сектор. 

6. Тя пътува______ метро ______ центъра. 

 

4. Задайте въпроси към подчертаните думи в изреченията. (8 т.) 

Модел: Автобусът за Русе тръгва от пети сектор.  От кой сектор тръгва автобусът за Русе?  

1. Автогарата е в центъра на града.    _________________________________ 

2. До пазара пътувам с тролей.    _________________________________ 

3. Последният автобус е в 12:00 часà.   _________________________________ 

4. Ива купува два билета за Бургас.   _________________________________ 

5. Влакът от Сливен има 10 минути закъснение. _________________________________ 

6. Следващият автобус за Варна е след един час. _________________________________ 

7. Автобусът за Монтана тръгва в 11:50.   _________________________________ 

8. Има автобус за Русе в 8:00 часà сутринта.  _________________________________ 
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КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

 

1. Напишете къде се намират мебелите в стаята. (10 т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (10 т.) 

 

1. Опишете апартамента / къщата си. (5 т.) 

2. Какъв транспорт предпочитате? Какъв транспорт има в страната Ви? (5 т.) 

  

 Общо:  70 точки 
Резултат:  ____ точки 
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1. Напишете ВСЕКИ, ВСЯКА, ВСЯКО или ВСИЧКИ. 

1. всеки човек 

2. ________ бебе 

3. ________ човек  

4. ________ българи 

5. ________ хора  

6. ________ училище 

7. ________ град  

8. ________ баща 

9. ________ момче  

10. ________ нощ 

11. ________ година 

12. ________ деца 

13. ________ сутрин 

14. ________ село 

15. ________ есен

 

2. Попълнете изреченията с глаголите. Добавете СЕ, ако е нужно. 

1. Калин ____________ обувките на децата. (обувам, обувам се) 

2. Той ____________ в коридора. (обувам, обувам се) 

3. Ти какво ____________: „мерси” или „благодаря”? (казвам, казвам се) 

4. Как ____________ братът на Катя? (казвам, казвам се) 

5. Ние ____________ в парка всеки уикенд. (разхождам, разхождам се) 

6. Калин ____________ кучето в парка. (разхождам, разхождам се) 

7. В това кафе не ____________ ресто. (връщам, връщам се)  

8. Вие в колко часа ____________ вкъщи? (връщам, връщам се) 

9. Сутрин Милена ____________, а после ____________ децата. (обличам, обличам се)  

10. След вечеря децата ____________ в банята, а майка им ____________ чиниите. (мия, мия 

се) 

 

3. Попълнете изреченията с правилната форма на глаголите от списъка. 

вечерям, вземам, връщам се, гледам, закусвам, започвам, имам, 

лягам си, обядвам, пристигам, ставам, свършвам, слушам, тръгвам, чета 

 

Всяка сутрин Стефан става в 7:00 часà. После ____________ душ, ____________ кроасан и 

кафе. ____________ за работа в 8:15. ____________ в офиса в 8:45 и след 15:00 минути 

____________ работа. Между 13:00 и 14:00 часà ____________ почивка и ____________ в един 

ресторант до офиса.  

В 18:00 часà ____________ работа и ____________ вкъщи. ____________ пица или спагети, 

____________ телевизия, ____________ музика, ____________ книга. В 23:00 часà 

____________ . 

 

Упражнения Урок 11 
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КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ (9 т.) 

 

1. Слушайте текста и отговорете на въпросите. (9 т.) 

Модел: Какво работи Ива?    Тя е секретарка. 

1. Къде е офисът на Ива?   ________________________________________ 

2. В колко часа излиза за работа?  ________________________________________ 

3. Колко минути е обедната ѝ почивка? ________________________________________ 

4. В колко часа свършва работа?  ________________________________________ 

5. Кога Никола ходи на фитнес?  ________________________________________ 

6. Къде закусва Никола?   ________________________________________ 

7. Кога започва работа?   ________________________________________ 

8. Какво прави след работа?   ________________________________________ 

9. Кога не работи Никола?   ________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ (8 т.) 

 

1. Прочетете текста и изберете верния отговор. (8 т.) 

 

Зоя, Вероника, Лидия, Ния и Стилиян са студенти. Те учат икономика. 

Сега те са в парка до университета. 

 Ния чете книга. Книгата се казва „Сезони“. Тя взема книги от 

библиотеката в университета всяка седмица. Купува също много книги. 

 Лидия говори по телефона с Максим. Той е приятелят ѝ. Максим 

живее и работи в Германия. 

 Стилиян работи на лаптопа. Той живее под наем и плаща много 

пари. Търси работа като учител по английски за деца през уикенда. 

 Вероника пише нещо в една тетрадка и слуша музика от телефона 

си. 

 Зоя учи испански език. Всяко лято тя пътува до Испания, защото там 

живее баща ѝ. 

 

Тест А1.6 
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Модел: Студентите са в  

   1) градината    2) планината    3) парка до университета 

1. Книгата на Ния се казва  

  1) „Срещата“    2) „Синята къща“   3) „Сезони“  

2. Ния взема книги от библиотеката  

  1) всеки ден    2) всяка седмица   3) всеки понеделник 

3. ______________ слуша музика. 

  1) Габриела    2) Вероника    3) Бояна 

4. Максим е  

  1) бащата на Лидия   2) мъжът на Лидия   3) приятелят на Лидия 

5. Стилиян търси работа като  

  1) бизнесмен    2) архитект    3) учител 

6. Стилиян работи на  

  1) телефона    2) лаптопа    3) компютър в библиотеката 

7. В Испания живее  

  1) майката на Зоя   2) бащата на Зоя  3) лелята на Зоя 

8. Зоя пътува до Испания  

  1) понякога    2) всяко лято    3) рядко 

  

 

КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА (42 т.) 

 

1. Напишете антонимите. (8 т.) 

Модел: ставам  лягам си 

1. вземам  ______________  

2. влизам  ______________ 

3. заминавам ______________ 

4. имам  ______________ 

5. качвам се  ______________ 

6. обличам се  ______________ 

7. обувам се ______________ 

8. започвам ______________ 

 

2. Поставете подходящите глаголи. (5 т.) 

Модел: Обикновено той яде сандвич за закуска. 

1. Понякога ние ______________ в парка.  

2. Вие често ______________ музика.  

3. Ана никога не ______________ със самолет. 
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4. Рядко ______________ със Симеон и Катя. 

5. Всеки ден тя ______________ закуска. 

 

3. Попълнете с ВСЕКИ / ВСЯКА / ВСЯКО / ВСИЧКИ. (10 т.) 

Модел: всеки човек 

1. _____________ сезони  

2. _____________ бебе  

3. _____________ град  

4. _____________ седмица  

5. _____________ месеци  

6. _____________ къща 

7. _____________ есен 

8. _____________ нощ 

9. _____________ семейство 

10. _____________ вечер 

 

4. Поставете глаголите в правилната форма. (19 т.) 

Модел: Стефан тича в парка сутрин. (тичам) 

1. Мария ___________________ рано всеки ден. (ставам) 

2. Той ___________________ душ сутрин. (вземам) 

3. Те ___________________ на разходка всяка вечер. (ходя) 

4. Ти кога ___________________ с клиенти? (срещам се) 

5. Вечер тя _______________ телевизия или _______________ музика. (гледам / слушам) 

6. Ние ___________________ много имейли. (пиша) 

7. Какви книги ___________________ децата ти? (чета) 

8. Кой ___________________ баница най-добре? (правя) 

9. Детето ___________________ в парка. (играя) 

10. Вие кога ___________________ новия проект? (започвам) 

11. Той ___________________ работа около 18:00 часа. (свършвам) 

12. Силвия често ___________________ на децата. (помагам)  

13. Вие ___________________ на метростанция „Сердика“. (качвам се) 

14. Чавдар ___________________ арабски език много добре. (говоря) 

15. Те ___________________ гости често. (каня) 

16. Тя ___________________ в банята. (мия се) 

17. Как ___________________ тези бежанци. (казвам се) 

18. Той ___________________ книгите в библиотеката. (връщам) 

19. Ние често ___________________ на кино. (ходя) 
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КОМПОНЕНТ ПИСАНЕ (10 т.) 

 

1. Какво правите всеки ден? 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

КОМПОНЕНТ ГОВОРЕНЕ (15 т.) 

 

1. Разкажете какво прави семейството Ви всеки ден? (5 т.) 

2. Какво правите през уикенда? (5 т.) 

3. Какво правите през лятото? (5 т.) 

 

 
 

Общо:  84 точки 
Резултат:  ____ точки 
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КЛЮЧ КЪМ УПРАЖНЕНИЯТА 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  1 
 

1.2 ние 
1.3 той 

1.4 ти 
1.5 те 

1.6 вие

2.2 сте 
2.3 съм 

2.4 си 
2.5 са 

2.6 сме

3.2 не съм 
3.3 не си 

3.4 не са 
3.5 не сте 

3.6 не сме 

 
4.2 Ти алжирец ли си?  Да, алжирец съм. 
4.3 То от София ли е?  Не, не е от София. 
4.4 Ние бежанци ли сме?  Да, бежанци сте. 
4.5 Те иракчани ли са?  Не, не са иракчани. 
4.6 Аз учителка ли съм?  Да, учителка си. / Да, учителка сте. 
  
5.2 Как е Георги?    
5.3 Сара от България ли е? / От България ли е Сара?   
5.4 Владимир и Полина българи ли са?  
 
6.2 Добро утро! 
6.3 Добър вечер!   
 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  2 
 

1.2 една филия 
1.3 едно яйце 
1.4 един фалафел 
1.5 един кроасан 

1.6 едно капучино 
1.7 един домат 
1.8 една пица 
1.9 един салам 

1.10 едно кафе 
1.11 един чай 
1.12 една баница

2.2 не обичам  
2.3 обичат ли 
2.4 обичаме 

2.5 не обича 
2.6 обичаш ли 
2.7 обича 

2.8 обичате ли 

 
3.2 искате ли 
3.3 искам 
3.4 не искат 

3.5 иска 
3.6 искаш ли 
3.7 иска ли 

3.8 не иска 

 
4.2 Не, не обичам. /                 
       Не, не обичаме. 

4.3 Да, искам. 
4.4 Не, не обичам. 

4.5 Да, има. 
4.6 Не, няма.

5.2 пет 
5.3 седем 
5.4 три 

5.5 осем 
5.6 две 
5.7 десет 

5.8 четири 
5.9 шест  
5.10 девет 
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УПРАЖНЕНИЯ УРОК  3 
 

1.  Аз вечерям 
 Ти вечеряш 
 Той, тя, то вечеря 
 Ние вечеряме 
 Вие вечеряте 
 Те вечерят 

Аз пия 
Ти пиеш 
Той, тя, то пие 
Ние пием 
Вие пиете 
Те пият 

Аз ям 
Ти ядеш 
Той, тя, то яде 
Ние ядем 
Вие ядете 
Те ядат 

 
2.2 сокове 
2.3 филии 
2.4 кебапчета 

2.5 яйца 
2.6 шишчета 
2.7 сладоледи 

2.8 салати 
2.9 млека  
2.10 риби

3.2 два лева и четиридесет стотинки / два лева и четирийсет стотинки 
3.3 двайсет и един лева / двадесет и един лева 
3.4 петдесет и шест лева и петдесет и една стотинки 
3.5 сто тридесет и девет лева / сто трийсет и девет лева 

 
4.2 – а 
4.3 – е 
4.4 – з 

4.5 – ж 
4.6 – й 
4.7 – в 

4.8 – д 
4.9 – г 
4.10 – и  

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  4 
 

1.2 Какви зеленчуци не обичаш? – Лук, спанак и зеле.   
1.3 Какъв сок има? – От ябълки и моркови.    
1.4 Какво кафе пиеш? – Късо, без захар и сметана.   
 
2.2 две бисквити 
2.3 два бонбона 
2.4 две тиквички 
2.5 две краставици 

2.6 две круши 
2.7 два пъпеша 
2.8 две кафета 
2.9 две млека 

2.10 два портокала 
2.11 две маслини 
2.12 две череши  

 
3.2 една малина / много малини / колко малини 
3.3 един домат / много домати / колко домата 
3.4 едно пиле / много пилета / колко пилета 
3.5 един лимон / много лимони / колко лимона 
3.6 един плод / много плодове / колко плода 
3.7 едно масло / много масла / колко масла 
3.8 една маруля / много марули / колко марули  
 
4.2 сто   
4.3 шестстотин   
4.4 четиристотин   

4.5 двеста    
4.6 седемстотин   
4.7 триста   

4.8 осемстотин 

5.2 половин килограм / петстотин грама 
5.3 един килограм и половина / килограм и половина / кило и половина 
5.4 сто и петдесет грама 
5.5 осемдесет литра 
5.6 четвърт литър / двеста и петдесет милилитра 
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УПРАЖНЕНИЯ УРОК  5 
 

1.2 Училището е далече от блока. 
1.3 Университетът е в центъра. 
1.4 Джамията е срещу църквата. 
1.5 Хотелът е на булеварда. 

1.6 Мостът е над реката. 
1.7 Аптеката е до кафето. 
1.8 Киното е зад ресторанта. 

 
2.2 Къде са момчетата? 
2.3 Как са учителките? 
2.4 Колко са парите? 

2.5 Кината са в моловете. 
2.6 Българите обичат баница. 

 
3.1 Аз съм в училище „Васил Левски”. Училището е на улицата между театъра и библиотеката. В 
училището има много учители.  
3.2 Ние сме в град Бургас. В града има магазини, паметници, църкви. Магазините и църквите са 
близо до площада.  
3.3 Той е в ресторант „Виктория”. Ресторантът е в центъра на града зад общината. В ресторанта 
има много вкусна храна. 
 
4.2 две хиляди петстотин и деветдесет 
4.3 седемнайсет хиляди и дванайсет / седемнадесет хиляди и дванадесет 
4.4 сто и седем хиляди деветстотин петдесет и четири 

5.2 – а 
5.3 – д 

5.4 – е 
5.5 – б 

5.6 – ж 
5.7 – г 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  6 
 
1.2 умни 
1.3 малко 
1.4 пълна 

1.5 ниска 
1.6 черно 
1.7 грозни 

1.8 голямо

 
2.2 братя  
2.3 два апартамента  
2.4 четирима мъже 

2.5 два сандвича 
2.6 трима внуци 
2.7 двама дядовци 

2.8 двама синове 
2.9 души 

 
3.2 им  
3.3 ти 

3.4 ни 
3.5 ѝ 

3.6 ви 
3.7 му 

 
4.2 учите ли 
4.3 се казва 
4.4 учат 

4.5 работим 
4.6 се казваш 
4.7 учим 

4.8 работят 
4.9 се казва 
4.10 работиш

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  7 
 

1.2 шест и петнайсет / осемнайсет и петнайсет / шест и четвърт / осемнайсет и четвърт  
1.3 един и трийсет / тринайсет и трийсет / един и половина / тринайсет и половина 
1.4 втори декември две хиляди и първа година 
1.5 трети април хиляда деветстотин деветдесет и осма година 
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2.2 първи 
2.3 четвърти 
2.4 седми 

2.5 осма 
2.6 втора 
2.7 шеста 

2.8 трета 
2.9 пета 

 
3.2 от … до … 
3.3 на 
3.4 през 

3.5 през 
3.6 във 
3.7 след 

3.8 през

4.2 – з 
4.3 – м 
4.4 – н 
4.5 – а 
4.6 – к 

4.7 – г 
4.8 – д 
4.9 – б 
4.10 – и 
4.11 – е 

4.12 – л 
4.13 – ж 
4.14 – й 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  8 
 

1.2 синята, червената  
1.3 късото, дългото  
1.4 високият, ниският  

1.5 червените, черните  
1.6 кафявата, бялата  

 
2.2 тази  
2.3 тези 
2.4 това 

2.5 тази 
2.6 този 
2.7 това 

2.8 тези

3.2 – д 
3.3 – б 

3.4 – в 
3.5 – а 

3.6 – ж 
3.7 – е 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  9 
 

1.2 шестия 
1.3 Второто  

1.4 Първите 
1.5 Четвъртата 

1.6 Петият 

 
2.2 по-млада, най-млад  2.3 по-голям, най-голяма 
 
3.1 има, няма 
3.2 искаш 
3.3 обича, предпочита 
3.4 закусваме, обядваме, вечеряме 
3.5 ядат, пият 
3.6 плаща 
3.7 купувате 

3.8 дават 
3.9 струва 
3.10 търсят 
3.11 учат, работят 
3.12 отива 
3.13 е, носят 
3.14 грее, духа 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ УРОК  10 
 

1.1 в, на 
1.2 във, от, с / от, в, с 

1.3 от, на  
1.4 за, от, след  

1.5 на 
1.6 в 

 
2.2 спира 2.3 пристига 2.4 пътува 
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2.5 се връща 2.6 заминава 
  

3.2 кой 
3.3 къде 

3.4 какво 
3.5 колко 

3.6 откъде 

 
4.2 – ж 
4.3 – е 
4.4 – з 

4.5 – а 
4.6 – д 
4.7 – и 

4.8 – б 
4.9 – г 

 
УПРАЖНЕНИЯ УРОК  11 

 
1.2 всяко 
1.3 всеки 
1.4 всички 
1.5 всички 
1.6 всяко 

1.7 всеки 
1.8 всеки 
1.9 всяко 
1.10 всяка 
1.11 всяка 

1.12 всички 
1.13 всяка 
1.14 всяко 
1.15 всяка 

 
2.2 се обуват 
2.3 казваш 
2.4 се казва 

2.5 се разхождаме 
2.6 разхожда 
2.7 връщат 

2.8 се връщате 
2.9 се облича, облича 
2.10 се мият, мие 

 
3.2 взема 
3.3 закусва 
3.4 тръгва 
3.5 пристига 
3.6 започва 

3.7 има 
3.8 обядва 
3.9 свършва 
3.10 се връща 
3.11 вечеря 

3.12 гледа 
3.13 слуша 
3.14 чете 
3.15 си ляга 
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КЛЮЧ КЪМ ТЕСТОВЕТЕ 
 

 
ТЕСТ А1.1 

 
ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ 

Здравейте, аз съм Яна. Аз съм българка. От София съм. Учителка съм по български език. Много 
обичам баница, кисело мляко, сирене и чай с мед. Не обичам прясно мляко и капучино. 
Здравейте, аз съм Ахмед. Аз съм бежанец от Сирия. Обичам българска и арабска храна. Не 
обичам кафе. 
 

КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ 
1.1 Да 
1.2 Не 
1.3 Да 

1.4 Не 
1.5 Да 
1.6 Не 

1.7 Да 
1.8 Да 

 
КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ 

2.1 Алепо 
2.2 закуска 
2.3 черен 
2.4 обядва 

2.5 супа 
2.6 шоколад 
2.7 Али 
2.8 закусва / кафе 

2.9 капучино 
2.10 телешко  
2.11 пържени 
2.12 пиле с ориз 

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 сме 
1.2 сте 
1.3 е 

1.4 съм 
1.5 са 
1.6 е 

1.7 е 
1.8 сме 

 
2.1 Той българин ли е? 
2.2 Тя учителка ли е? 
2.3 Те не са от Багдад. 
2.4 Вие сирийци ли сте? 
2.5 Те не са бизнесмени. 

2.6 Какво е това? 
2.7 Вие откъде сте? 
2.8 Как си? 
2.9 Приятно ми е! 
2.10 Откъде е Али? 

2.11 Те добре ли са? 
2.12 Има ли капучино? 
2.13 Те бежанци ли са? 
2.14 Обичате ли кафе? 
2.15 Той иска ли капучино? 

 
3.1 една 
3.2 едно 
3.3 една 
3.4 един 

3.5 един 
3.6 един 
3.7 една 
3.8 едно 

3.9 едно 
3.10 една 
3.11 едно 
3.12 един 

 
4.1 обичаш 
4.2 закусва 
4.3 вечерят 
4.4 искаш 
4.5 обядваме 

4.6 искате 
4.7 обича 
4.8 иска 
4.9 закусваш 
4.10 обядва 

4.11 вечерят 
4.12 искаме 
4.13 обича 

 
5.1 – 5 
5.2 – 15 
5.3 – 12 
5.4 – 24 
5.5 – 18 

5.6 – 30 
5.7 – 73 
5.8 – 69 
5.9 – 113 
5.10  – 92 

5.11  – 51 
5.12  – 19 
5.13  – 110 
5.14  – 86 
5.15  – 138 
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ТЕСТ А1.2 
 

ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ 
 Надя, Невена и Адриан са в ресторант „София“. Те обядват. Надя яде шопска салата и риба. 

Тя пие минерална вода. Надя не иска десерт. Невена яде мусака и таратор и пие сок от грозде. 
Тя много обича сладолед и иска сладолед за десерт. Адриан яде пица и пие айран. За десерт иска 
плодова салата. 

 Адриан плаща 60 лева. Сметката е 55 лева и 5 лева за бакшиш. 
 Надя, Невена и Адриан много обичат ресторант „София“. 

 
КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ 

1.1 Не 
1.2 Да 
1.3 Не 

1.4 Да 
1.5 Да  
1.6 Да 

1.7 Не 
1.8 Да 

 
КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ 

1.1 – 3 
1.2 –  1 

1.3 – 3 
1.4 – 1 

1.5 – 3 

 
2.1 – 3,00 лв. 2.2 – 1,50 лв.  

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 пием 
1.2 ядете 
1.3 пие 
1.4 пия 

1.5 ядат 
1.6 ядем 
1.7 пиете 
1.8 пият 

1.9 яде 
1.10 пиеш 

 
2.1 един / домати 
2.2 една чушка 
2.3 една / салати 
2.4 един / килограми 

2.5 едно / пилета 
2.6 един картоф 
2.7 един / пакети 
2.8 едно шишче 

2.9 един / лимони 
2.10 едно / кюфтета 
2.11 едно / яйца 

 
3.1 какви 
3.2 какво 
3.3 какъв 

3.4 каква 
3.5 какви 
3.6 какво 

3.7 какво 
3.8 каква 

 
4.2 – Добре. Нещо за ядене 
4.3 – Да. Има ли палачинки? 
4.4 – Да, има палачинки с шоколад. 

4.5 – Чудесно, една палачинка. 
4.6 – Нещо друго?  
4.7 – Не, благодаря. Това е всичко. 

 
5.1 Може ли едно меню? 
5.2 Колко струва пица „Маргарита“? 
5.3 Съжалявам, заето е. 

5.4 Нещо за пиене? 
5.5 Сметката е 5 лева. 
5.6 Ето точно пари. 
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ТЕСТ А1.3 
 

ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ  
Филип живее в голям град в малък апартамент. Апартаментът му е в центъра на града. Там има 

много магазини, училища, университети, ресторанти и кафета. Близо до апартамента на Филип има 
красив парк. Филип много обича парка. Той е студент и учи медицина в голям университет. 
Университетът е зад парка. Филип е добър студент, учи много. Вечер работи в едно кафе. Много е зает. 
Родителите му живеят в малко село, далече от града. Те не работят, пенсионери са. 
 

КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ  
1.1 В центъра на града. 
1.2 Има много магазини, училища, 

университети и кафета. 

1.3 Учи в голям университет. 
1.4 В едно кафе. 
1.5 Те не работят. Пенсионери са. 

 
КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ  

1.1 Не 
1.2 Не 
1.3 Да 
1.4 Няма информация 

1.5 Няма информация 
1.6 Да 
1.7 Не 
1.8 Не 

1.9 Да 
1.10 Да 

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 два 
1.2 две 
1.3 два 
1.4 два 

1.5 две 
1.6 две 
1.7 два 
1.8 две 

1.9 две 
1.10 два 
1.11 два 
1.12 два 

 
2.1 селото 
2.2 банката 
2.3 пощата 
2.4 семейството 
2.5 парка / паркът 
2.6 учителите 

2.7 бебето 
2.8 момчето 
2.9 бащата 
2.10 родителите 
2.11 мъжете 
2.12 дъщерята 

2.13 сестрата 
2.14 внуците 
2.15 братята 
2.16 децата 
2.17 момичетата 
2.18 българите 

3.1 се казва 
3.2 живее 
3.3 имате 
3.4 работят 

3.5 учи 
3.6 работи 
3.7 се казвате 
3.8 живеем 

3.9 учат 
3.10 няма 
3.11 живеете 
3.12 работиш 

 
4.1 Къщата ѝ е нова. 
4.2 Апартаментът им е тук. 
4.3 Мъжът ѝ е лекар. 

4.4 Жена му е много умна. 
4.5 Синът ни се казва Иво. 

4.6 Сестра ти е учителка. 
4.7 Баба ви и дядо ви живеят в Бургас. 

4.8 Дядо им живее в Сирия. 

4.9 Дъщеря ѝ учи в София.

5.1 Как се казва хотелът? 
5.2 Къде е банката? 
5.3 Къде работите? 
5.4  Кой има три деца? / Колко деца има 

Свилен? 

5.5 Какво работи Димитър? 
5.6 Откъде е тя? 
5.7 Къде живеят? 
5.8 Кой е това? 
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6.  Аз закусвам 
 Ти закусваш 
 Той, тя, то закусва 
 Ние закусваме 
 Вие закусвате 
 Те закусват 

Аз вечерям 
Ти вечеряш 
Той, тя, то вечеря 
Ние вечеряме 
Вие вечеряте 
Те вечерят 

Аз живея 
Ти живееш 
Той, тя, то живее 
Ние живеем 
Вие живеете 
Те живеят 

Аз работя 
Ти работиш 
Той, тя, то работи 
Ние работим 
Вие работите 
Те работят 
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ТЕСТ А1.4 
 

ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ 
В България има четири сезона – пролет, лято, есен, зима. 
През месеците март, април и май е пролет. Времето е топло, вали дъжд, грее слънце, всичко 

е зелено. 
Много хора обичат лятото. Времето е горещо и слънчево. Температурите са високи. Това са 

месеците юни, юли и август. Хората отиват на море. През лятото има много плодове и зеленчуци. 
През септември, октомври и ноември в България е есен. Вали дъжд, хладно е, мъгливо и 

облачно. Има също и топли дни. През есента в планината е много красиво. Това е прекрасно 
време за разходки, дърветата са в жълти, оранжеви, червени и кафяви цветове.  

През зимата е много студено. Вали сняг, духа силен вятър, температурите са ниски. Това са 
месеците декември, януари и февруари. Време е за горещ шоколад със семейството и 
приятелите. 

 
КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ 

1.1 Времето е топло, вали дъжд, грее 
слънце. 
1.2 През месеците март, април и май.  
1.3 Горещо, слънчево и сухо. 
1.4 На море.  

1.5 Вали дъжд, хладно е, мъгливо и облачно. 
1.6 В планината. 
1.7 Времето е много студено, вали сняг, духа 
силен вятър. 

 
КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ 

1.1 – 3 
1.2 – 2 

1.3 – 1 
1.4 – 3 

1.5 – 1 

 
2.1 Не 
2.2 Не  

2.3 Да 
2.4 Не 

2.5 Не 

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 Тази 
1.2 Това 
1.3 Тези 

1.4 Тази 
1.5 Това 
1.6 Този 

1.7 Тази 
1.8 Тези 

 
2.1 салата 
2.2 номер 

2.3 капучино 
2.4 дънки 

2.5 размер

 
3.1 горещият / горещия 
3.2 синята  
3.3 кредитната 
3.4 слънчевите 

3.5 високата 
3.6 малкото 
3.7 пържените 
3.8 скъпата 

3.9 розовият / розовия 
3.10 дъждовното 
3.11 големият / големия 
3.12 старите 

 
4.1 трети 
4.2 шеста 
4.3 първо 

4.4 девети 
4.5 осма 
4.6 четвърто 

4.7 десето 
4.8 пета 

 
5.1 През 
5.2 от ... до 
5.3 в 

5.4 в 
5.5 През  
5.6 през  

5.7 в / преди / след / около 
5.8 през 
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ТЕСТ А1.5 
ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ 

 Калоян е на 40 години. Той е бизнесмен. Работи в центъра на града в офис. Женен е. Жена 
му се казва Веселина. Тя е адвокат. Те имат две деца. Дъщеря им е на осем години, а синът им е 
на две години. Семейството има тристаен апартамент с голям балкон. Те живеят на петия етаж. 
Близо до апартамента им има фитнес, детска градина, училище, метро, магазини и ресторанти. 
Има и голям парк. Марин пътува до работа с метрото. Офисът му е близо до метростанция. Жена 
му отива на работа с кола. Те много харесват апартамента и квартала. 

 През уикенда пътуват до село Иваново с колата. В селото живеят родителите на жена му. Те 
имат красива къща с малка градина с цветя. 

 
КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ 

1.1 Дъщеря му е на 8 години, а синът му е 2 години. 
1.2 На петия етаж. 
1.3 Той пътува с метрото, офисът му е близо до метростанция. 
1.4 В село Иваново.  
1.5 Те имат красива къща с малка градина с цветя.  
 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ 
1.1 – 1 
1.2 – 2 

1.3 – 1 
1.4 – 3 

1.5 – 2 

 

2.a – Кога заминаваш за Испания? 
– Утре сутринта. 
– Кога се връщаш? 
– След две седмици. 
– Приятно пътуване! 
– Благодаря. 

б – Кога тръгва автобусът за Бургас? 
– В 9:30. 
– Кога пристига? 
– В 12:30. 
– Благодаря. 
– Моля. 

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 заминаваме 
1.2 пристигат 
1.3 се връщате 

1.4 отива 
1.5 тръгва 
1.6 закъснява 

1.7 спира 
1.8 пътуваш 

 
2.1 третата / бялото 
2.2 последната 
2.3 последният 
2.4 десетия 

2.5 следващият 
2.6 най-голямото /    
       най-малкото 
 

2.7 по-скъпото /    
       по-евтиното 
2.8 втората 

 
3.1 в 
3.2 на 

3.3 от … за / за … от 
3.4 със 

3.5 от 
3.6 с … до 

 
4.1. Къде е автогарата? 
4.2. Как пътуваш до пазара? 
4.3. В колко часа е последният автобус? / Кога е последният автобус? 
4.4. Колко билета купува Ива? 
4.5. Колко минути закъснение има влакът от Сливен? 
4.6. Кога е следващият автобус? 
4.7. В колко часа тръгва автобусът за Монтана? / Кога тръгва автобусът за Монтана? 
4.8. Кога има автобус за София? 
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ТЕСТ А1.6 
ТЕКСТ ЗА СЛУШАНЕ 

Ива е секретарка в голям офис. Тя живее в центъра на града. Офисът е далече от центъра. 
Всяка сутрин тя става рано, пие кафе и излиза бързо за работа в 7:30. Пътува с метрото осем 
спирки. Пристига в офиса в 8:30 и започва работа. Свършва в 17:00. За обяд има 45 минути 
почивка. Тя е осем часа пред компютъра. Много е заета. Понякога работи и през уикенда. Тя 
търси нова работа. 

Никола е бизнесмен. Той търси секретарка. Има малък офис в центъра. Всяка сутрин ходи на 
фитнес. Закусва в кафето до офиса. Започва работа около 10:00. Работи много. Среща се с 
клиенти, говори по телефона, пише и чете имейли. Понякога няма време за обяд. Обикновено 
свършва след 19:00 часа вечерта. Връща се вкъщи, вечеря и взема душ. Слуша музика или гледа 
филм и ляга да спи. В неделя не работи.  
 

КОМПОНЕНТ СЛУШАНЕ 
1.1 Далече от центъра. 
1.2 В 7:30. 
1.3 45 минути. 
1.4 В 17:00. 
1.5 Сутрин. 
1.6 В кафето до офиса. 
1.7 Около 10:00. 
1.8 Връща се вкъщи, вечеря, взема душ. Слуша музика или гледа филм и ляга да спи. 
1.9 В неделя. 
 

КОМПОНЕНТ ЧЕТЕНЕ 
1.1 – 3 
1.2 – 2 
1.3 – 2 

1.4 – 3 
1.5 – 3 
1.6 – 2 

1.7 – 2 
1.8 – 2 

 
КОМПОНЕНТ ГРАМАТИКА 

1.1 давам 
1.2 излизам 
1.3 пристигам 

1.4 нямам 
1.5 слизам 
1.6 събличам се 

1.7 събувам се 
1.8 свършвам 

 
2.1 отиваме / се разхождаме 
2.2 слушате 

2.3 пътува 
2.4 се срещам / се срещаме 

2.5 прави 

 
3.1 всички 
3.2 всяко 
3.3 всеки 
3.4 всяка 

3.5 всички 
3.6 всяка 
3.7 всяка 
3.8 всяка 

3.9 всяко 
3.10 всяка 

 
4.1 става 
4.2 взема 
4.3 ходят 
4.4 се срещаш 
4.5 гледа / слуша 
4.6 пишем 
4.7 четат 

4.8 прави 
4.9 играе 
4.10 започвате 
4.11 свършва 
4.12 помага 
4.13 се качвате 
4.14 говори 

4.15 канят 
4.16 се мие 
4.17 се казват 
4.18 връща 
4.19 ходим 
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Учебното помагало с работна тетрадка и тестове по български език за ниво А1 е създадено по проект 
„Подобряване на условията за прием и интеграция на лица, търсещи и получили международна закрила 
в България“, финансиран от ВКБООН 2020 г. 
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