900 упражнения за
професионална
комуникация

Педагогически указания

C2 / 13

Основна задача

C : РАЗБИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Степен на
трудност

2

Следваща задача

1 : АНАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Оперативна задача

3 : ПОДРЕДЕТЕ, КЛАСИФИЦИРАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ В
СЪОБЩЕНИЕТО.

Преди това е
необходимо

Да можат да се подредят по азбучен ред : ако ли не, да се погледнат
упражненията за тази цел (« 900 упражнения за професионална
комуникация »)

Брой упражнения

9

Обобщителни
упражнения

C2/13-1.10

Евентуални
забележки

900 упражнения за
професионална
комуникация

Пример

C2 / 13 – 1.1

Най- високият мъж на света
Най- високият мъж на света по неоспорим начин е американецът, Робърт
Уедлоу (1918-1940), роден в Алтон, Илиноис, САЩ.Той е бил висок 272
см.

Този кратък текст, взет от книга на рекорди дава 9 елемента информация.
1 – Заглавието подготвя за темата. Отговаря на въпроса :
За какво става дума?
2 - "по неоспорим начин „
Доказва, че информацията е вяран. Фразата отговаря на въпроса :
Вярно ли е ?

Следва информация за самоличността на най- високият човек на света. Тя отговаря на въпроса
: Кой ?
3 - Националността : американец
4 – Името му : Робърт Уедлоу
5 – Рождена година и година на умиране , 1918 - 1940,
Които отговарят на въпроса : Кога ?
6 – Роден град : Алтон
7 – Областта, къдете се намира града : Илиноис

отговарят на въпросът къде?

8.- Страната, в която се намира областта : САЩ
9 – На края високината от 272 сантиметра, което е най- важният елемент, тъй като заглавието
на текста е за най- високият мъж на земята. .

900 упражнения за
професионална
комуникация

Упражнение

C2 / 13 – 1.2
Eval :

Ето часови график на писател в отпуска взет от страница в бележника му.

По време на отпуската, ставам в 8 часа. После закусвам, после начупвам малки трохи хляб
за птиците, които ме чакат в градината. Постоявам малко, седнал на пейка в средата на
розов храст и осправям тоалета си като слушам в това време новините в 9 ч.по
радиото.Ще отида да взема вестника от селото, ще напазарувам за вечеря, ще поприказвам
с хората. Като се върна се наслаждавам на чаша кафе в градината. Говорим си заедно
когато си взема втора чаша с кафе. Работя малко в градината. Приготвяме салата за обяд.
Кратка дрямка след обяда. Правя си чай и поправям разни неща из къщата докато Колет
приключи картината си. За освежаване, към 17 ч.отивам да поиграя един час тенис, после
се прибирам и си поръчвам пица за вечеря. Докато чакам доствчика поливам градината.
След вечеря, това е момента, в който пиша, дори през отпуската...един, два часа, понякога
повече. Най-рано си лягам в 24 ч.

Попълнете тази страцица от бележника на писателя с неговите занимания през отпуската като ги
подредите по последователността на извършването им.

8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h

CONSULTEZ

LE CORRIGE A TITRE INDICATIF C2/21-1.2
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Отговор

C2 / 13 – 1.2

Ето часови график на писател в отпуска взет от страница в бележника му.

По време на отпуската, ставам в 8 часа. После закусвам, после начупвам малки трохи хляб
за птиците, които ме чакат в градината. Постоявам малко, седнал на пейка в средата на
розов храст и осправям тоалета си като слушам в това време новините в 9 ч.по
радиото.Ще отида да взема вестника от селото, ще напазарувам за вечеря, ще поприказвам
с хората. Като се върна се наслаждавам на чаша кафе в градината. Говорим си заедно
когато си взема втора чаша с кафе. Работя малко в градината. Приготвяме салата за обяд.
Кратка дрямка след обяда. Правя си чай и поправям разни неща из къщата докато Колет
приключи картината си. За освежаване, към 17 ч.отивам да поиграя един час тенис, после
се прибирам и си поръчвам пица за вечеря. Докато чакам доствчика поливам градината.
След вечеря, това е момента, в който пиша, дори през отпуската...един, два часа, понякога
повече. Най-рано си лягам в 24 ч.

Попълнете тази страцица от бележника на писателя с неговите занимания през отпуската като ги
подредите по последователността на извършването им.

8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h

Ставане, закуска, хляб за птиците.
Тоалет като слуша в ова време новините по радиото
Пазаруване в селото и кафе с Колет и приказки
Занимания в градината
Приготвяне на салата и обяд
Дрямка

Чай и ремонт в къщата докато Колет рисува
Тенис
Завръщане вкъщи, поръчване на пица и поливане на градината
Вечеря и писане

900 упражнения за
професионална
комуникация

C2 / 13 – 1.3

Упражнение

Eval . :

Реймонд Пин е мьж, който е живял сам, в продължение на 25 години, в гората. Когато го
намират през 1990, той е на 62 години.
Прочетете този текст, който разказва за част от живота му.
Нисък и набит, който носи каскет и има брада, Пин е скромен човек. На 62 години, той е
преживял главно сам живота си. Сирак от 4 годишен, той напуска дома за сираци на 13
години, за да бъде служител във ферма в Савоа, после малко по малко, управител на сграда,
лице, което дялка камъни на Изток. На 24 години въпреки, че му харесва да бъде учител, той
заминава за Индия и Китай. Той се връща от там болем от туберколоза и разочарован от
армията. После влиза във възстановителен дом и започва дългото си съществуване в
самота. През 60-те години, пенсия по инвалидност го достига, поради странни
обстоятелства, все по- рано и по- рано. На Пин му е разрешено да се настани в
специализирана къща в Немур. Но неговият квартал претърпява големи промени и на 68
години Пин е принуден да напусне своят подслон по стечение на обстоятелствата. Но къде
да отиде ? Кметът на Немур, Етиен Дели- бидейки първи министър председател на Сената
– всичко е организирал: няколко лични вещи на Пин са натоварени на количка и са откарани,
заедно със собственика им .... сред гората на Немур. Оправяй се и да не ти стъпва повече
кракът при нас „, му е казал кмета.
Според статия е Съвременен Наблюдател
С помощта на текста пред вас, допълнете таблицата :
Дата и възраст

Събитие в живота на Реймонд Пин

- 1925

Раждането на Реймонд Пин

- На 4 години

Сирак
Обществен помощник

- На 13 години

-

- ……..

Би искал да стане учител
-

- 1960

- Пенсиониран поради индалидност твърде рано
-

- ……..

-

Вижте C2 / 13-1.3

:
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Отговор

C2 / 13 – 1.3

Реймонд Пин е мьж, който е живял сам, в продължение на 25 години, в гората. Когато го
намират през 1990, той е на 62 години.
Прочетете този текст, който разказва за част от живота му.
Нисък и набит, който носи каскет и има брада, Пин е скромен човек. На 62 години, той е
преживял главно сам живота си. Сирак от 4 годишен, той напуска дома за сираци на 13
години, за да бъде служител във ферма в Савоа, после малко по малко, управител на сграда,
лице, което дялка камъни на Изток. На 24 години въпреки, че му харесва да бъде учител, той
заминава за Индия и Китай. Той се връща от там болем от туберколоза и разочарован от
армията. После влиза във възстановителен дом и започва дългото си съществуване в
самота. През 60-те години, пенсия по инвалидност го достига, поради странни
обстоятелства, все по- рано и по- рано. На Пин му е разрешено да се настани в
специализирана къща в Немур. Но неговият квартал претърпява големи промени и на 68
години Пин е принуден да напусне своят подслон по стечение на обстоятелствата. Но къде
да отиде ? Кметът на Немур, Етиен Дели- бидейки първи министър председател на Сената
– всичко е организирал: няколко лични вещи на Пин са натоварени на количка и са откарани,
заедно със собственика им .... сред гората на Немур. Оправяй се и да не ти стъпва повече
кракът при нас „, му е казал кмета.
Според статия е Съвременен Наблюдател
С помощта на текста пред вас, допълнете таблицата :
Дати и възраст

Събитие в живота на Реймонд Пин

- 1925

- Раждане на Реймонд Пин

- На 4 години

- Сирак
- Обществен помощник

- На 13 години

- Напуска работата като обществен помощник
- Служител във ферма в Савоа
- Управител на сграда
- човек, който дяла камъни на Изток

- На 24 години

- Би искал да стане учител
- Се ангажира с Индия и Китай
- Разболява се от туберколоза
- Отвратен е от армията
- Влиза във възстановителен дом
- Остава в самота

- 1960

- рано е персиониран поради инвалидност
- отива в специализирана къща в Немур

- 1968

- Трябва да напусне подслона
- Изпратен е в гората от кмета на Немур
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Упражнение

C2 / 13 – 1.4
Eval. :

Тази седмица сте сте направили подробен списък на нещата, които ще купите в събота.
Ето вашият списък :
Замразен спанак
масло
6 малки вилички
яйца
Кисело мляко
сирене
Кухненски пренадлежности
мляко
Моркови
крем за полиране
Картофи
домати
Поставка за микровълнова печкс голяма папка
Хубав химикал
кучешки шампоан
Праз
салата
Големи облекла
2 чифта чорапи
Ванилов сладолед
замразена риба
1 пижама
кучешки бисквити
1 купа за закуска
прах за пране
Тоалетна хартия
перфорирани листи
2 чаши
стъклена купа за салата
За да не губите време в супермаркета, напишете отношо списъка като групирате
покупките според пътя ви в магазина. Ще купите всички неща от едно и също място.

Вижте C2 / 13-1.4

900 упражнения за
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Отговор

C2 / 13 – 1.4

Тази седмица сте сте направили подробен списък на нещата, които ще купите в събота.
Ето вашият списък :
Замразен спанак
масло
6 малки вилички
яйца
Кисело мляко
сирене
Кухненски пренадлежности
мляко
Моркови
крем за полиране
Картофи
домати
Поставка за микровълнова печкс голяма папка
Хубав химикал
кучешки шампоан
Праз
салата
Големи облекла
2 чифта чорапи
Ванилов сладолед
замразена риба
1 пижама
кучешки бисквити
1 купа за закуска
прах за пране
Тоалетна хартия
перфорирани листи
2 чаши
стъклена купа за салата
За да не губите време в супермаркета, напишете отношо списъка като групирате
покупките според пътя ви в магазина. Ще купите всички неща от едно и също място.
1 пижама
2 чифта чорапи

Хубав химикал
Големи облекла
Голяма папка
Перфорирани листи

Кухненски продукти
тоалетна хартия
крем за полиране
прах

6 малки лижички Кучешки шампоан
Поставка за мик- Кучешки бисквити
Ровълновата фурна
1 купа за закуска pМоркови
2 чаши
Картофи
Стъклена купа за Праз
салата
Домати
салата
мляко
масло
яйца
сирене
мляко
замразен спанак
ванилов сладолед
замразена риба

Тези отговори са дадени в случай, че свежите и замразените продукти са най- в края на
магазина.

900 упражнения за
професионална
комуникация

Упражнение

C2 / 13 – 1.5
Eval . :

Чакате приятели тази вечер и сте направили списък с всичко, което трябва да свършите след като
се върнете от работа, за да не забравите нещо.
Да купия плодове и салата
Да измия салатата и да направя сос за нея
Да направя плодова салата и да я сложа в хладилника
Да сложа покривката
Да извадя лед от фризера
Да се обадя в пицарията и да поръчам пици
Да си взема душ и да се преоблека

Излизате от работа и е 18 ч. Живеете на 5 минути и плодзеленчука е до вас. Каните гостите си за
19 ч. Времето е много ограничено ! Напишете какло време ще ви отнеме приблизително всяко едно
от нещата, които трябва да свършите.

18ч.

Излизане от работа

18:10ч

Вижте C2 / 13-1.5
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Отговор

C2 / 13 – 1.5

Чакате приятели тази вечер и сте направили списък с всичко, което трябва да свършите след като
се върнете от работа, за да не забравите нещо.
Да купия плодове и салата
Да измия салатата и да направя сос за нея
Да направя плодова салата и да я сложа в хладилника
Да сложа покривката
Да извадя лед от фризера
Да се обадя в пицарията и да поръчам пици
Да си взема душ и да се преоблека

Излизате от работа и е 18 ч. Живеете на 5 минути и плодзеленчука е до вас. Каните гостите си за
19 ч. Времето е много ограничено ! Напишете какло време ще ви отнеме приблизително всяко едно
от нещата, които трябва да свършите.

18h

Излизане от работа

18h 10

Да купя плодове и салата

18h 15

Да измия салатата и да направя сос за нея

18h 25

Да направя плодова салата и да я сложа в хладилника.

18h 40

Да си взема душ

18h 45

Да се преоблека

18h 50

Да се обадя в пицарията, за да поръчам пици pizzas

18h 55

Да сложа покривката

19h

Да извадя леда от фризера
Гостите идват !

Забележка : Може да си представим също, че си вземаме душ преди да приготвим
салатата и десерта (но рискуваме да се окапем …). Може да се обадим в пицарията по –
рано, но рискуваме пиците да доидат преди гостите. Слагането на покривката може да
стане по всяко време, но леда трябва да се извади последен, за да не се разтопи докато
чакаме гостите!
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Упражнение

C2 / 13 – 1.6
Eval. :

Вашият по- малък брат е записал рецепта, която му е дала леля му по телефона, но той малко се
е объркал в последователността...Вие искате да приготвите тази вечер рецептата, която той
обожава, но листа, който той държи не е много ясен !Препишете рецептата като подредите
етапите в последователността, в която трябва да се приготвят.
Сложете макароните във вряща вода.
Кипнете вода без да слагате сол.
Сложете тенджерата със сиренето на слаб огън, докато сиренето не се разтопи напълно.Спрете огъня, за да
не се изпари сиренето. Макароните са почти готови.
Сложете сиренето Рокфорд в голяма тенджена и
Когато макароните са сварени (сиренето се е разтопило и вече не е на огъня) се изсипва в купа, за да
проготви.
Смесете макароните и сиренето. Евентуално прибавете лужица слетана и сервирайте
бързо, защото
макароните изстиват много бързо !

Рецепта за макарони със сирене Рокфорд ( от сестра ми Алин )
-

Consultez le corrigé à titre indicatif C2 / 13-1.6
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Отговор

C2 / 13 – 1.6

Вашият по- малък брат е записал рецепта, която му е дала леля му по телефона, но той малко се
е объркал в последователността...Вие искате да приготвите тази вечер рецептата, която той
обожава, но листа, който той държи не е много ясен !Препишете рецептата като подредите
етапите в последователността, в която трябва да се приготвят.
Сложете макароните във вряща вода.
Кипнете вода без да слагате сол.
Сложете тенджерата със сиренето на слаб огън, докато сиренето не се разтопи напълно.Спрете огъня, за да
не се изпари сиренето. Макароните са почти готови.
Сложете сиренето Рокфорд в голяма тенджена и
Когато макароните са сварени (сиренето се е разтопило и вече не е на огъня) се изсипва в купа, за да
проготви.
Смесете макароните и сиренето. Евентуално прибавете лужица слетана и сервирайте
бързо, защото
макароните изстиват много бързо !

Рецепта за макарони със сирене Рокфорд ( от сестра ми Алин )

- Кипнете вода без да прибавяте сол.
- Сложете макароните във врящат вода.
- Сложете сиренето в голяма тенджера.
- Сложете тенджерата със сиренето на слаб огън докато се разтопи напълно. Спрете огъня, за да
не се изпари сиренето. Макароните са почти готови.
- Когато макароните са сварени, изсипете ги в купа, за да ги опитате.
- Смесете макароните със сиренето добре. Евентуално добавете лъжица сметана и сервирайте
след като са готови, за да не изстинат !
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Упражнение

C2 / 13 – 1.7

Записвате деца за един ден ваканция. Имате списък напревен специално за записването.
Подредете този списък по азбучен ред, за да откривате по-лесно имената.
години
16
14
12
17
15
13
16
16
11
11
13
14
14
15

години

фамилия
ТОДОРОВА
МИНКОВА
ЯНКОВ
ПАВЛОВ
МАРИНОВА
ХИНОВА
ДОБРЕВА
ЯНЧЕВ
МАРКОВ
ЙОВКОВ
ДОБРЕВ
ДОЙЧЕВ
БОРИСОВ
МИНКОВ

фамилия

име
Христина
Яна
Ангел
Георги
Даниела
Теодора
Милена
Христо
Борислав
Борис
Иван
Добри
Митко
Ясен

Предпочитан спорт
хадбал
баскетбол, плуване
волейбол, гимнастика
тенис, плуване
плуване, скейтборд
волейбол, гимнастика
колоездене
футбол
тенис, джудо
баскетбол, плуване
тенис, колоездене
футбол, плуване
футбол, джудо
волейбол, плуване

име

Вижте C2 / 13-1.7

Предпочитан спорт
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Отговор

C2 / 13 – 1.7

Записвате деца за един ден ваканция. Имате списък напревен специално за записването.
Подредете този списък по азбучен ред, за да откривате по-лесно имената.

години
16
14
12
17
15
13
16
16
11
11
13
14
14
15
години
14
13
16
14
11
15
11
15
14
17
16
13
12
16

фамилия

име

Предпочитан спорт

ТОДОРОВА
МИНКОВА
ЯНКОВ
ПАВЛОВ
МАРИНОВА
ХИНОВА
ДОБРЕВА
ЯНЧЕВ
МАРКОВ
ЙОВКОВ
ДОБРЕВ
ДОЙЧЕВ
БОРИСОВ
МИНКОВ

Христина
Яна
Ангел
Георги
Даниела
Теодора
Милена
Христо
Борислав
Борис
Иван
Добри
Митко
Ясен

хадбал
баскетбол, плуване
волейбол, гимнастика
тенис, плуване
плуване, скейтборд
волейбол, гимнастика
колоездене
футбол
тенис, джудо
баскетбол, плуване
тенис, колоездене
футбол, плуване
футбол, джудо
волейбол, плуване

фамилия

име

Предпочитан спорт

БОРИСОВ
ДОБРЕВ
ДОБРЕВА
ДОЙЧЕВ
ЙОВКОВ
МАРИНОВА
МАРКОВ
МИНКОВ
МИНКОВА
ПАВЛОВ
ТОДОРОВА
ХИНОВА
ЯНКОВ
ЯНЧЕВ

Митко
Иван
Милена
Добри
Борис
Даниела
Борислав
Ясен
Яна
Георги
Христина
Теодора
Ангел
Христо

футбол, джудо
тенис, колоездене
колоездене
футбол, плуване
баскетбол, плуване
плуване, скейтборд
тенис, джудо
волейбол, плуване
баскетбол, плуване
тенис, плуване
хадбал
волейбол, гимнастика
волейбол, гимнастика
футбол
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Упражнение
(Page 1))

C2 / 13 – 1.8

На практика сте в офиса на един вестник. Искат да направите проучване във връзка със
слуилите се събития през 12 юли за изданието на следващият ден. Във връзка с вашето
проучване, вие сте записали следните бележки :

Това се е случило на 12 юли
1. 12 юли 2001 : Бившият цар на България , Симеон II, е избран за министър председател на
стрната след огромен успех на своята партия на изборите.
2. 12 юли 100 преди Хр. Раждането на Юлий Цезар, римски генерал и император (100-44 преди Хр).
3. 12 юли 1930 : Раждането на Ги Легие, автомобилен производител.
4. 12 юли 1998 : Три деца, произлизащи от смесена двойка, загиват в климинален инцидентв къщата
си в Балимоней, предимно протестантски град в северозапад на Белфаст.
5. 12 юли 1997 : Съдебномедицинските експери потвърждават, че единият от седемте намерени в
края на юни скелета е общ гроб в центъра на Боливия, е бил този на Ернесто Че Гевара.
6. 12 юли 1989 : Люсиол : човек убива 14 души в селото си преди да го хванат.
7. 12 юли 1987 : Тайфунът „Телма „ дава 124 жертви в Южна Корея.
8. 12 юли 1977 : Президентът Картър се произнася в полза на атомната бомба.
9. 12 юли 1967 : Многобройни инциденти са станали в Хонг Конг, където китайците нападат
административните сгради и полицията.
10. 12 юли 1904 : Раждането на чилийският поет Пабло Негура.
11. 12 юли 1960 : Франция признава независимостта на Даомей, Нигерия, От Волта, на Кот
Д’Ивоар,на Чад, на Централна Република Конго.
12. 12 юли 1957 : Принц Карим, на 20 години, студент в Харварс, става Ага Кан, духовен водач на 20
милиона мюсюлмани, след смъртта на своя дядо.
13. 12 юли 1902 : Австрийският парламент приема правото на жените да гласуват и създава
ограничение на имиграцията.
14. 12 юли 2000 : Тридесет и шест африкански президента се събраха в Ломе за 36-тото годишно
върховно събрание на Организацията на Африканската Общност ( ОАО)
, удобриха единодушно проект за приемане в „историята „, отваряйки възможност за създаване
на Африкански Съюз.
15. 12 юли 1884 : Раждането на италинският художник Амедео Модиджияни (1884-1920).
16. 12юли 1945 : Берлин е разделен на 4 зони.

МИНЕТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА

900 упражнения за
професионална
комуникация

Упражнение

C2 / 13 – 1.8

(Page 2))

За да подготвите добре статията във вестника, вие ще направите таблица. Ще напишете ъв всяка
категория, номера на събитията, които описахте на предната страница . Ще подредите събитията
по хронологичен ред, тоест от най- старото във времето, до най- близкото.

Политически
събития

Различни
факти

Природни
бедствия

Вижте C2 / 13-1.8

Раждания

Други
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Corrigé à titre indicatif

C2 / 13 – 1.8

За да подготвите добре статията във вестника, вие ще направите таблица. Ще напишете ъв всяка
категория, номера на събитията, които описахте на предната страница . Ще подредите събитията
по хронологичен ред, тоест от най- старото във времето, до най- близкото.

Политически
събития

Различни факти

13

6

16

4

Природни
бедствия

Други

2

(9)

15

(12)

(12)

10

5

11

3

(9)
8
14
1

7

Раждания
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Упражнение

C2 / 13 – 1.9

През отпуската ви, помагате на чичо си, който е президент на една Асоциация. В тази
Асоциация, създава книги и CD-ROM за децата с трудности. За това, Асоциацията получава
парични помощи.
Чичо ви се пита дали Асоциацията може да купи нов мастилено-струен принтер за формат А3
на цена 563 €. Той ви дава сметките на Асоциацията и ви уточнява, че трябва да запази
минимум 4000 € за сигурност в банката. Отнесете сметките по ясен начин в таблица (
плюсовете са приходи, а минусите са разходи ) и напишете един имейл на чичо си, за да му
кажете дали може да купи този принтер.
Парична помощ
Банкови лихви
Заплати
Социална сигурност
Данъци върху заплатите
Дарения и членки карти
Разноски по книгопечатането
Информационно обоудване и настолни машини
Помощни материални за офиса
Продажба на CD-ROM
Продажба на книги
Транспорт и поддържане
Други
Резерв за следващата година
Разходи по поща, телефон, факс
Документация
Приходи

Общо приходи

€

Разходи

Общо разходи

e-mail :

Consultez le corrigé C2 / 13-1.9

+ 18000
+ 250
- 15450
- 1945
- 1873
+ 3952
- 9450
- 1235
- 872
+ 4250
+ 7812
- 905
- 187
+ 4535
- 1832
- 423
€
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Отговор

C2 / 13 – 1.9

През отпуската ви, помагате на чичо си, който е президент на една Асоциация. В тази
Асоциация, създава книги и CD-ROM за децата с трудности. За това, Асоциацията получава
парични помощи.
Чичо ви се пита дали Асоциацията може да купи нов мастилено-струен принтер за формат А3
на цена 563 €. Той ви дава сметките на Асоциацията и ви уточнява, че трябва да запази
минимум 4000 € за сигурност в банката. Отнесете сметките по ясен начин в таблица (
плюсовете са приходи, а минусите са разходи ) и напишете един имейл на чичо си, за да му
кажете дали може да купи този принтер.
Парична помощ
Банкови лихви
Заплати
Социална сигурност
Данъци върху заплатите
Дарения и членки карти
Разноски по книгопечатането
Информационно обоудване и настолни машини
Помощни материални за офиса
Продажба на CD-ROM
Продажба на книги
Транспорт и поддържане
Други
Резерв за следващата година
Разходи по поща, телефон, факс
Документация
Приходи
Парична помощ
Дарения и членски карти
Продажба на книги
Продажба на CD-ROM
Банкови лихви
Резерв за следващата година

Общо приходи

€
18 000
3 952
7 812
4 250
250
4 535

38 799

+ 18000
+ 250
- 15450
- 1945
- 1873
+ 3952
- 9450
- 1235
- 872
+ 4250
+ 7812
- 905
- 187
+ 4535
- 1832
- 423

Разходи
Заплати
Социална сигурност
Данъци върху заплатите
Разходи по книгопечатането
Информационно оборудване и
настолни машини
Помощни материали за офиса
Доставка и подържане
Други
Разходи по поща,телефон и факс
Документация
Общо разходи

€
15 450
1 945
1 873
9 450
1 235
872
905
187
1 832
423
34 171

e-mail : Скъпи чичо, Асоциацията има в банката сега 4 628 €. Ако запазим 4 000 € за
сигурност, ние имате достатъчно средства, за да купиш Принтер, както искаш. Остават ни
65 € допълнителни в банката. До утре в офиса ! Приятна вечер !
Том
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Обобщаващо упражнение C2 / 13 – 1.10
(Page 1)

Ежемесечен вестник предстои да се разпространява в района ви. Вие искате да помогнете,
както много други доброволци. Решили сте на публикувате списък с полезни телефонни
номера. Предложили сте да ви дадат да водите тази рубрика.
Първо сте направили списък с услуги, които сте намерили. Сега трябва да подредите за
читателите по азбучен ред тези услуги. Мислили сте за подреждане според сфера ( здраве,
общество, транспорт, спешни случаи, бедствия и други ) или просто по азбучен ред.
Решавате да подредите услугите и по двата начина, за да изпробвате кой е по- практичният
Линейка
Пожарникари
Полиция
Жени в беда
Пребити жени s
Информация за насилие
Деца в опасност
Информация за наркотици
Информация на алкохол
Анонимни алкохолици
S.O.S. бедствия
Помощ за жертви на климинално престъпление
Асоциация на жертви по пътищата
Информация за СПИН
Червен кръст
Информация за изоставени хора
Информация за общността
Трудова борса
Администрация за безплатен телефон
Изслушване за РАК
Помощ за настаняване
Център за психическа помощ
Психиатрична помощ
Психична помощ ви слуша
Център за семейно планиране
Свръхоблагане
Резервации за влак
Информация на влакове
Пристигане и заминаване на самолети
Резервации за полети
Грижа за гомове на възрастни хора
Помощ за създаване на предприятия
S.O.S. медицинска помощ
S.O.S. адвокатска помощ
S.O.S. ветеринарна помощ
S.O.S. приятелска помощ
S.O.S. педиатрична помощ
S.O.S. помощ пр отравяне
Помощ за бездомни
Ало малтретирани деца
Самоубийства слуша
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Обобщаващо
упражнение
Класиране по азбучен ред

C2 / 13 – 1.10

900 упражнения за
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Обобщаващо
упражнение
Класиране по теми

Вижте C2 / 13-1.10

C2 / 13 – 1.10
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Отговори
(Page 1)

Класиране по азбучен ред
Администрация за безплатен телефон
Ало малтретирани деца
Анонимни алкохолици
Асоциация на жертви по пътищата
Грижа за гомове на възрастни хора
Деца в опасност
Жени в беда
Изслушване за РАК
Информация за изоставени хора
Информация за наркотици
Информация за насилие
Информация за общността
Информация за СПИН
Информация на алкохол
Информация на влакове
Линейка
Пожарникари
Полиция
Помощ за бездомни
Помощ за жертви на климинално престъпление
Помощ за настаняване
Помощ за създаване на предприятия
Пребити жени
Пристигане и заминаване на самолети
Психиатрична помощ
Психична помощ ви слуша
Резервации за влак
Резервации за полети
Самоубийства слуша
Свръхоблагане
Трудова борса
Център за психическа помощ
Център за семейно планиране
Червен кръст
S.O.S. адвокатска помощ
S.O.S. бедствия
S.O.S. ветеринарна помощ
S.O.S. медицинска помощ
S.O.S. педиатрична помощ
S.O.S. помощ пр отравяне
S.O.S. приятелска помощ

C2 / 13 – 1.10
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Класиране по теми
S.O.S. помощ
S.O.S. адвокатска помощ
S.O.S. бедствия
S.O.S. ветеринарна помощ
S.O.S. педиатрична помощ
S.O.S. медицинска помощ
S.O.S. приятелска помощ
S.O.S. помощ пр отравяне

Информация
Администрация за безплатен телефон
Информация на влакове
Информация за наркотици
Информация за насилие
Информация за общността
Информация за СПИН
Информация на алкохол
Информация за изоставени хора
Администрация за безплатен телефон
Информация на влакове
Информация за наркотици
Информация за насилие
Информация за общността
Информация за СПИН
Информация на алкохол
Информация за изоставени хора
Пристигане и заминаване на самолети

Центрове за помощ
Линейка
Пожарникари
Полиция
Помощ за бездомни
Помощ за жертви на климинално престъпление
Помощ за настаняване
Помощ за създаване на предприятия
Психиатрична помощ
Червен кръст
Център за семейно планиране
Център за психическа помощ

Телефон на доверието
Ало малтретирани деца
Деца в опасност
Жени в беда
Изслушване за РАК
Самоубийства слуша
Психична помощ ви слуша
Пребити жени

C2 / 13 – 1.10

