
900 упражнения за 
професионална  
комуникация  

Педагогически указания B2 / 32 

Основна задача 
 

B : Да се информира / Да се документира 
 

Степен на трудност 
 
2  
 

Следваща задача 
 
3 : Обработване на информация 
 

Оперативна задача 
 

2 : Констатиране на различията в дадените отговори на 
различни документи по същата тема 
 

Преди това е 
необходимо 

 
 
 

Брой упражнения 
 

5 
 

Обобщителни  
упражнения 

 

B2/32-1.6 
 

Евентуални 
забележки 

 
Таблицата на упражнение B2/32-1.6 съдържа много колони, въпреки че 
в упражнението се използват само две. Тази таблица е само сбор на 
получените отговори при проучването за много дни, а не само за 
половин ден 
 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Пример  
 

B2 / 32 – 1.1

 
 

Ето фишове, попълнени от двама души: 
 
 
 

 
Презиме   : Дано    Презиме  : Шаве 
 
Име   : Пиер    Име   : Пиер 
 
Дата на раждане  : 12-06-82   Дата на раждане : 20-06-83 
 
Адрес   : ул. Париж, 36  Адрес   : Парк авеню 
      F-92100 Булон       F- 92210 Сен-клу 
 
Дом. телефон  : 01 48 25 00 95  Дом. Телефон   : 01 47 11 29 73 
 
Мобилен телефон : 06 60 13 39 71  Мобилен телефон : 06 87 29 90 12 
 
Професия   : счетоводител  Професия  : служител в кметство 
 
Практикувани спортове : баскетбол, плуване Практикувани спортове : футбол, джудо,  
      Ски, тенис на маса       сърфинг 
 
Спортен клуб   : Жан Буен   Спортен клуб  : Жан Буен 
 

 
 
 

Ще потърся всички разлики между двамата. 
 
 
 

Разлики: 
 
 

- Име  
- Ден и година на раждане  
- Aдрес 
- Дом. телефон  
- Мобилен телефон  
- Професия  
- Практикувани спортове 

 
 



 

B2 / 32 – 1.2900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение  
 Оценяване 

 
 
 

Ето две обяви за апартаменти под наем. 
 

 
 
 
1. Центъра на града: 3 стаен в новопостроен блок, 3-ти етаж с асансьор, много добро 
състояние, оборудвана кухня, голяма баня, голяма всекидневна, 2 спални. 
 
 
2. До гарата: 3-стаен в блок от 1930, 5-ти етаж, с изглед към парк, слънчев, има нужда 
от ремонт, голяма кухня, отделно баня и тоалетна. 
 
 
 

Отбележете какви уточнения има в обявата за всеки апартамент. 
 
 

 
 Апартамент 1 Апартамент 2 
Местоположение   
Категория на блока   
Брой на 
помещенията 

  

Етаж   
Асансьор   
Състояние на 
жилището 

  

Всекидневна   
Спални   
Кухни   
Баня   
Тоалетна   
Друго   

 
 
 
 
 
 
 

Вижте отговорите на  B2/32-1.2 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговори  B2 / 32 – 1.2

 
 
 

Ето две обяви за апартаменти под наем. 
 

 
 
 
1. Центъра на града: 3 стаен в новопостроен блок, 3-ти етаж с асансьор, много добро 
състояние, оборудвана кухня, голяма баня, голяма всекидневна, 2 спални. 
 
 
2. До гарата: 3-стаен в блок от 1930, 5-ти етаж, с изглед към парк, слънчев, има нужда 
от ремонт, голяма кухня, отделно баня и тоалетна. 
 
 
 

Отбележете какви уточнения има в обявата за всеки апартамент. 
 
 

 
 Апартамент 1 Апартамент 2 
Местоположение Център на града До гарата 
Категория на блока Новопостроен От 1930 
Брой на 
помещенията 

3-стаен 3-стаен 

Етаж 3-ти етаж 5-ти етаж 
Асансьор Да  
Състояние на 
жилището 

Много добро За ремонт 

Всекидневна Голяма  
Спални 2  
Кухни Оборудвана Голяма 
Баня Голяма Да 
Тоалетна  Отделно от банята 
Друго Слънчев Изглед към парк 

 
 
 
 
 
 



 

B2 / 32 – 1.3900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение  
 Оценяване

 
Разглеждате етикетите на кисело мляко. Ето информацията, взета от 2 вида кисело 
мляко. 

 
Гръцко кисело мляко 

4 кофички от 150 гр 
Хранителни стойности 

 

 На  100 g На кофичка 
Енергийност 120 kcal (500 kJ) 180 kcal (750 KJ) 
Белтъчини 4 6 
Глуциди 4,7 7 
Липиди 9,2 13,8 
Калций 134 mg 201 mg 
% ПДП* 16,75% 25% 
* Препоръчван дневен прием (на калций) 

 
 

Натурално кисело мляко с ниска масленост 
4 кофички от 150 гр 

Хранителни стойности 
 

 Pour 100 g 
Енергийност  48 kcal (204 kJ) 
Белтъчини 4,2 
Глуциди 5,8 
Липиди 0,9 
Калций %  
ПДП * 

149 mg 
18% 

Витамин  B12 
% ПДП* 

0,2 µg 
20% 

ПДП – препоръчван дневен прием 
 
 
Всеки от тези два документа съдържа вид информация, която се намира в единия, но не и в 

другия. Намерете тази информация и я отбележете тук: 
 
 

Гръцко кисело мляко 
 

 

Натурално кисело 
мляко с ниска 
масленост 

 

 

 
 

Вижте отговора на  B2/32-1.3 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговори  B2 / 32 – 1.3

 
Разглеждате етикетите на кисело мляко. Ето информацията, взета от 2 вида кисело 
мляко. 

 
Гръцко кисело мляко 

4 кофички от 150 гр 
Хранителни стойности 

 

 На  100 g На кофичка 
Енергийност 120 kcal (500 kJ) 180 kcal (750 KJ) 
Белтъчини 4 6 
Глуциди 4,7 7 
Липиди 9,2 13,8 
Калций 134 mg 201 mg 
% ПДП* 16,75% 25% 
* Препоръчван дневен прием (на калций) 

 
 

Натурално кисело мляко с ниска масленост 
4 кофички от 150 гр 

Хранителни стойности 
 

 Pour 100 g 
Енергийност  48 kcal (204 kJ) 
Белтъчини 4,2 
Глуциди 5,8 
Липиди 0,9 
Калций %  
ПДП * 

149 mg 
18% 

Витамин  B12 
% ПДП* 

0,2 µg 
20% 

ПДП – препоръчван дневен прием 
 
 
Всеки от тези два документа съдържа вид информация, която се намира в единия, но не и в 

другия. Намерете тази информация и я отбележете тук: 
 
 

Гръцко кисело мляко Хранителните стойности са посочени и за 
кофичка от 150 гр 

Натурално кисело 
мляко с ниска 
масленост 

Отбелязан е витамин В12, както препоръчвания 
% за прием на ден. 
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Средна хранителна стойност
Протиди  :1,2g 
Глуциди: 0,6 g 
Липиди  : 81g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 
сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 

1. 
Средна хранителна стойност 720 kcal 
Протиди  : 1,2g 
Глуциди: 0,6g 
Липиди  : 72g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 
сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 

 

 

B2 / 32 – 1.4900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение  
 Оценяване 

 
Ето информация, взета от етикети за майонеза: 

 
За 100 g майонеза: 

1 
 

Средна хранителна стойност 737 kcal 
Протиди  : 1,2g 
Глуциди  : 0,7g 
Липиди  : 81g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 

сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 
 

 
 

3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кои показания са съвсем еднакви и на 3-те етикета? 
2. Вие работите като заместник в супермаркет. Една клиентка не носи 

очилата си иска да знае коя майонеза с лимонов сок е най-лека. Вижте 3-те 
етикета и посъветвайте клиентката. 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 

 
 
 

Провери отговорите на  B2/32-1.4 



2 
 

Средна хранителна стойност  
736 kcal 
Протиди  :1,2g 
Глуциди: 0,6 g 
Липиди  : 81g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 
сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 

1. 
Средна хранителна стойност 720 kcal 
Протиди  : 1,2g 
Глуциди: 0,6g 
Липиди  : 72g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 
сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 

 

1. Протиди  : 1,2g 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 
сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 
 
2. Майонеза № 3 

 

 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговори  B2 / 32 – 1.4

 
Ето информация, взета от етикети за майонеза: 

 
За 100 g майонеза: 

1 
 

Средна хранителна стойност 737 kcal 
Протиди  : 1,2g 
Глуциди  : 0,7g 
Липиди  : 81g 
 
Съставки: растително олио, жълтъци (7,5%), оцет, горчица, лимонов 

сок (1%), сол, захар, сироп, глюкоза, подправки, антиоксидант (E385) 
 

 
 

3 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кои показания са съвсем еднакви и на 3-те етикета? 
4. Вие работите като заместник в супермаркет. Една клиентка не носи 

очилата си иска да знае коя майонеза с лимонов сок е най-лека. Вижте 3-те 
етикета и посъветвайте клиентката. 

 
 

 



 
 

B2 / 32 – 1.5900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение  
 Оценяване 

 
Сравнете рисунката с текста. Отбележете в текста всичко, което липсва на рисунката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не, не изкарах добре почивката! 
 
X    къмпингът не беше по нормите.. 
 

X    имаше само едно магазинче наблизо. 
 

X    за плажа да не говорим! Мръсен с всякакви разхвърляни от хората боклуци. 
 

X    много шумно!някои пускаха музика много силно. 
 

X    и разни мотори минаваха, вдигаха шум и прах.  

X    и да не говорим за хора, които оставяха кучетата си да си вършат работата на пясъка. 
 

X    и за онези, дето палеха огън, за да пекат неща, които разваляха въздуха. 
 

X    в лавката на плажа всичко е безумно скъпо. 
 

X    волейболната мрежа беше накъсана.  
 

X    на пазар се отиваше в най-близкото село на 4 км. 
 

X    единственият ресторант на къмпинга беше лош и скъп. 
 
И това ми било ваканция! 

 
 
 

Проверете отговорите на  B2/32-1.5 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговори  B2 / 32 – 1.5

 
Сравнете рисунката с текста. Отбележете в текста всичко, което липсва на рисунката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не, не изкарах добре почивката! 
 
Х     къмпингът не беше по нормите.. 
 

Х     имаше само едно магазинче наблизо. 
 

X    за плажа да не говорим! Мръсен с всякакви разхвърляни от хората боклуци. 
 

X    много шумно!някои пускаха музика много силно. 
 

X    и разни мотори минаваха, вдигаха шум и прах.  

X    и да не говорим за хора, които оставяха кучетата си да си вършат работата на пясъка. 
 

X    и за онези, дето палеха огън, за да пекат неща, които разваляха въздуха. 
 

Х    в лавката на плажа всичко е безумно скъпо. 
 

Х    волейболната мрежа беше накъсана.  
 

Х    на пазар се отиваше в най-близкото село на 4 км. 
 

Х    единственият ресторант на къмпинга беше лош и скъп. 
 
И това ми било ваканция! 

 
 
 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Exercice de synthèse 
(Page 1) 

B2 / 32 – 1.6

 
Вие правите изследване върху „устойчивото развитие” и задавате въпроси на хората. До обяд 
сте интервюирали 5 души. Техните отговори на въпроса са: 

 
„Как вие лично участвате в „устойчивото развитие в ежедневието си”? 

 
 

A : 
- Не мога да се лиша в никаква степен от колата си. 
- По правило купувам което е най-евтино. 
- Понякога събирам разделно отпадъците /главно 
стъкло/ когато се сетя. 
 
 

 

B : 
- Знам, че в много страни водата не е достатъчна, така че внимавам. Вземам 
душ, но не и вана и не оставям водата да тече напразно. 
- Вземам колата, за да ходя на работа, но за по-къси разстояния вземам колелото 
си. 
- Събирам отделно отпадъците – стъкло, хартия, пластмаса. 
- Не правя покупки с излишен амбалаж. Често гледам дали на етикета има нещо 
за устойчивото развитие. Купувам много биопродукти, но те все още са скъпи. 
- Връщам в аптеката лекарствата с изтекъл срок на употреба, дори празните 
кутии. 

 
 

C : 
- Слагам старите дрехи в контейнери 
- Внимавам с електричеството /и заради портфейла си също/ например не 
оставям излишно запалени лампи, нито уреди за отопление, когато не съм в 
къщи, не пускам пералнята или съдомиялната за дребни неща. 
- Не изхвърлям безразборно излишните вещи. 
І Избирам домакински стоки, които не замърсяват много околната среда, 
като прах за пране, почистващи препарати. Доверявам се на етикети 
„рециклира се”. 
 
 

 

D : 
- ходя в супермаркет, който участва в устойчиво развитие, пък и се намира до дома 
ми. Внимавам с етикетите на биопродукти или зелени или които се рециклират. 
Избирам главно такива. 
- имам кола, която гори малко и държа да е винаги добре регулирана. 
- често пътувам с градския транспорт / също и защото е трудно с паркирането/. 
- купувам рециклирана хартия, когато намеря /клинове, тоалетна хартия/. 
 

 
 

E : 
- Правителствата толкова замърсяват околната среда заради пари, власт, военни и всякакви подобни и 
не съм аз този, който нещо ще промени. Има хора, които може би замърсяват малко, но какво е в 
сравнение със самолетите, заводите и т.н. Ако беше сериозно не биха ги продавали нали! 
 

 
 

Упражнението продължава на следващата страница. 



 

B2 / 32 – 1.6900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Обобщаващо 
упражнение  

 
Оценяване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сега ще обобщите дадените отговори. Използвайте таблицата, за да посочите с Х дейностите на 
запитаните според техните отговори. 
 
 
 
Транспорт  
Използва винаги кола             
Използва кола и градски транспорт             
Използва транспорт, който не замърсява             
Използва често транспорт, който не 
замърсява 

            

Покупки   
Не държи сметка за указанията в полза на 
устойчивото развитие при покупките си. 

            

Винаги купува с мисъл за устойчивото 
развитие 

            

Понякога купува с мисъл за устойчивото 
развитие 

            

Отпадъци   
Рядко или никога не събира разделно             
Отчасти събира разделно             
Винаги събира разделно             
В къщи  
Не внимава за изразходваната вода             
Не внимава за изразходваното 
електричество 

            

Внимава за изразходваната вода             
Внимава за изразходваното електричество             
 
 
 

Вижте примерните отговори на B2/32-1.6 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Обобщаващо 
упражнение  B2 / 32 – 1.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сега ще обобщите дадените отговори. Използвайте таблицата, за да посочите с Х дейностите на 
запитаните според техните отговори. 
 
Транспорт  
Използва винаги кола Х Х           
Използва кола и градски транспорт Х            
Използва транспорт, който не замърсява             
Използва често транспорт, който не 
замърсява 

Х            

Покупки   
Не държи сметка за указанията в полза на 
устойчивото развитие при покупките си. 

Х Х           

Винаги купува с мисъл за устойчивото 
развитие 

Х Х Х          

Понякога купува с мисъл за устойчивото 
развитие 

            

Отпадъци   
Рядко или никога не събира разделно Х Х           
Отчасти събира разделно Х            
Винаги събира разделно Х            
В къщи  
Не внимава за изразходваната вода  Х           
Не внимава за изразходваното 
електричество 

 Х           

Внимава за изразходваната вода Х            
Внимава за изразходваното електричество Х            
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