
 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация  

Педагогически указания C2 / 23 

Основна задача 
 
C : РАЗБИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ 
 

Степен на 
трудност 

 
2  
 

Следваща задача 
 
2 : Да се открие основното значение на съобщение              
 

Оперативна задача 

 
3 : Да се свържат дадените елементи в анализа на 
съобщението            
 

Преди това е 
необходимо 

 
- Да се четат полу-сложни изречения.  
- Да се пишат прости изречения.  
 

Брой упражнения 
 
5 
 

Обобщителни 
упражнения 

 
C2/23-15 
 

Евентуални 
забележки 

 
 
 
 

 



 

C2 / 23 – 1.1900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение 
 Оценка: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ето различни шампоани, предназначени за различни случаи.     
 
 

Шампоан № 1  За мазна, безжизнена коса за честа употреба 
Шампоан № 2  За боядисана и безжизнена коса              
Шампоан № 3  За суха и изтощена коса              
Шампоан № 4  Против пърхот               
Шампоан № 5  За нормална коса         
Шампоан № 6  За дълга, трудна за поддържане коса        
Шампоан № 7  За бебета                   
Шампоан № 8  За падаща коса          
Шампоан № 9  За боядисана и чуплива коса            
Шампоан № 10  За коса без обем                   
Шампоан № 11 Специално за младежи 
Шампоан № 12  Специално за кучета за лъскава козина 
Шампоан № 13  Специално за кучета с дълга и къдрава 

козина  
Шампоан № 14  За падаща коса               

 
 

Лиза има дълга, чуплива, суха и боядисана коса. Мъжът й има нормална коса, но с 
пърхот. Тя има бебе на 11 месеца с малко кичурче.                     
 
Тя иска да купи шампоан за всеки член  от семейството.                 
 
Подберете шампоани, които ще подхождат за всеки един от тях.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вижте отговора C2 / 23-1.1 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Примерен отговор C2 / 23 – 1.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ето различни шампоани, предназначени за различни случаи.     
 
 

Шампоан № 1  За мазна, безжизнена коса за честа употреба 
Шампоан № 2  За боядисана и безжизнена коса              
Шампоан № 3  За суха и изтощена коса              
Шампоан № 4  Против пърхот               
Шампоан № 5  За нормална коса         
Шампоан № 6  За дълга, трудна за поддържане коса        
Шампоан № 7  За бебета                   
Шампоан № 8  За падаща коса          
Шампоан № 9  За боядисана и чуплива коса            
Шампоан № 10  За коса без обем                   
Шампоан № 11 Специално за младежи 
Шампоан № 12  Специално за кучета за лъскава козина 
Шампоан № 13  Специално за кучета с дълга и къдрава козина  
Шампоан № 14  За падаща коса               

 
 

Лиза има дълга, чуплива, суха и боядисана коса. Мъжът й има нормална коса, но с 
пърхот. Тя има бебе на 11 месеца с малко кичурче.                     
 
Тя иска да купи шампоан за всеки член  от семейството.                 
 
Подберете шампоани, които ще подхождат за всеки един от тях.       

 
Лиза: Шампоан № 3, 6, 9 и 10 
 
Съпруг: Шампоан № 4 и 5 
 
Бебе: Шампоан № 7 
 
Куче: Шампоан № 13 

 

 



 

C2 / 23 – 1.2900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение 
 Оценка: 

 
 
 
 
 

Прочетете внимателно следния текст:                                           
 
 
 
 
 

Господин Карат минава през място за TV-HiFi техника, за да си намери 
телевизор. Той не може да си позволи повече от 600 евро. 

Служителят му препоръчва два телевизора с еднакви качества.                       
Телевизорът  Télact има вградена DVD записвачка. Той струва 650 

евро, но участва в интересно предложение. Безлихвен заем за първите три 
месеца.                                                  

Телевизорът Soneck също има DVD записвачка. Неговата цена е 599,99 
евро. Безлихвеният период е 6 месеца, но след това лихвата е 10 %                                   

 
 
 
 

Въпреки всички препоръки, господин Карат не може да се реши кой от 
двата телевизора да си купи. Защо?                

 
 
 
 

Вашият отговор: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вижте отговора C2 / 23-1.2 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговор C2 / 23 – 1.2

 
 
 
 
 
 
 
 

Прочетете внимателно следния текст:                                           
 
 
 
 
 

Господин Карат минава през място за TV-HiFi техника, за да си намери 
телевизор. Той не може да си позволи повече от 600 евро. 

Служителят му препоръчва два телевизора с еднакви качества.                       
Телевизорът  Télact има вградена DVD записвачка. Той струва 650 

евро, но участва в интересно предложение. Безлихвен заем за първите три 
месеца.                                                  

Телевизорът Soneck също има DVD записвачка. Неговата цена е 599,99 
евро. Безлихвеният период е 6 месеца, но след това лихвата е 10 %                                   

 
 
 
 

Въпреки всички препоръки, господин Карат не може да се реши кой от 
двата телевизора да си купи. Защо?                

 
 
 
 

Вашият отговор: 
 

Отстъпката за телевизор Télact не е отбелязана.   
 

От друга страна, господин Карат иска 
телевизор, а му предлагат твърде усложнен 
апарат с DVD записвачка.                               

 
 
 



 

C2 / 23 – 1.3900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение 
 Оценка: 

 
 
 
 
 

   Ето две думи:                 
 
 

ТОН     ВОДА 
 
 
 
Ето сега 14 значения на думите. Някой значения отговарят и на двете думи тук, по 
друг начин. Намерете значението на тези две думи. За всяка дума има по 4.                             
 
 
1 Изтичане след потапяне    8 Единица за измерване, тежаща 1000 кг 
2 Огромно количество 9 Движение със сила.                     
3 Силен вятър, идващ от запад. 10 Носене на много широка дреха.  
4 Разговорно: дъжд.                    11 Важна част от военен кораб.                 
5 Сорт грозде.        12 Процедурата стригане на вълната на 

овца.  
6 Писък на висок глас.           13 Носене на вода, без да се разлее.  
7 Décore avec des fleurs. 14 Имитиране на звук от гръмотевица.     
 
 
 

Отговорете: 
 
 

 

TТОНE  → ДЕФИНИЦИЯ №: 
 
 

FВОДАE → ДЕФИНИЦИЯ №: 
 
 
 
 
 

Вижте отговора C2 / 23-1.3 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговор C2 / 23 – 1.3

 
 
 
 
 

      Ето две думи:                 
 
 

ТОН     ВОДА 
 
 
 
Ето сега 14 значения на думите. Някой значения отговарят и на двете думи тук, по 
друг начин. Намерете значението на тези две думи. За всяка дума има по 4.                            
 
 
1 Изтичане след потапяне    8 Единица за измерване, тежаща 1000 кг 
2 Огромно количество 9 Движение със сила.                     
3 Силен вятър, идващ от запад. 10 Носене на много широка дреха.  
4 Разговорно: дъжд.                    11 Важна част от военен кораб.                 
5 Сорт грозде.        12 Процедурата стригане на вълната на 

овца.  
6 Писък на висок глас.           13 Носене на вода, без да се разлее.  
7 Décore avec des fleurs. 14 Имитиране на звук от гръмотевица.     
 
 
 

Отговорете: 
 
 

 

TТОНE  → ДЕФИНИЦИЯ №: 2 – 6 – 8– 14. 
 
 

FВОДАE → ДЕФИНИЦИЯ №: 4 – 10 – 11– 13. 
 

 
 
 

 
 



 

C2 / 23 – 1.4900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Упражнение 
 Оценка: 

 

Ето значенията на три вида специалности от един списък :           
 

Професия 1: 
В тази специалност се правят всички дейности свързани с 
производството на дрехи: вземане на мерки, шиене, предлагане... 
Според желанието на клиента се прави дреха. Заедно с това може да 
се копират други дрехи от други професионалисти. Работата най- 
често се извършва в ателиета, но може и в домашни условия. Тази 
професия изисква добро зрение (ако имате нужда от очила), от адрес 
и точност в мерките.                                                  
 

Професия 2:  
Taзи работа се състои в продажба на  официални дрехи, било то в бутик 
или в голям специализиран магазин. Участва в подреждането на стоки 
изложени за продан и такива в резерва. Също може да се заминава с 
подреждането им на витрина и украсяването на бутика. Често увеличава 
продажбите. Работи прав и често върви насам-натам от магазина до 
склада. Носи предимно дрехи като тези, които продава, отговарящи на 
стила на бутика. Принуден е да работи в събота.                                                        

 

Професия 3: 
 

Тази работа се състои в това да се избират структури, обем, материали, 
осветление, цветове и дрехи за украсяването на витрината на магазин за 
луксозни дрехи. Трябва да се измисли проект, които е съобразен с 
избора на човекът, който ръководи магазина. Трябва да се обърне 
внимание на детайлите, техниките и подредбата. Работата се изпълнява 
в бутиците и в домашни условия. Изисква често местене и работните 
часове не са определени.                                                                  
 

Кои са трите професии, които отговарят на тези определения? Напишете номерата  
 

Лице, което поправя дрехи.                           
Стилист на висша мода.         
Шивач/ка.                       
Шивач на театрални костюми.                     
Разпоредител в кино.                       
Вътрешен декоратор,ка.                     
Декоратор, който излага дрехите на висша мода на витрините.  
Продавач/ка на платове за мебели.              
Продавач/ка на екипи и облекла за спорт.                     
Продавач на шапки и аксесоари.                      
Продавач на обувки.                      
Продавач на сакове и чанти.                 
Продавач на разкрасяващи продукти.               
Продавач на висша мода.                   
Гримьор/ка.                 
Естетик/чка.                    

 
                                         Вижте отговора C2 / 23-1.4 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Отговор C2 / 23 – 1.4
 

Ето значенията на три вида специалности от един списък :           
 

Професия 1: 
В тази специалност се правят всички дейности свързани с 
производството на дрехи: вземане на мерки, шиене, 
предлагане... Според желанието на клиента се прави 
дреха. Заедно с това може да се копират други дрехи от 
други професионалисти. Работата най- често се извършва 
в ателиета, но може и в домашни условия. Тази професия 
изисква добро зрение (ако имате нужда от очила), от 
адрес и точност в мерките.                                                  
 

Професия 2:  
Taзи работа се състои в продажба на  официални дрехи, било то в бутик 
или в голям специализиран магазин. Участва в подреждането на стоки 
изложени за продан и такива в резерва. Също може да се заминава с 
подреждането им на витрина и украсяването на бутика. Често увеличава 
продажбите. Работи прав и често върви насам-натам от магазина до 
склада. Носи предимно дрехи като тези, които продава, отговарящи на 
стила на бутика. Принуден е да работи в събота.                                                         

 

Професия 3: 
 

Тази работа се състои в това да се избират структури, обем, материали, 
осветление, цветове и дрехи за украсяването на витрината на магазин за 
луксозни дрехи. Трябва да се измисли проект, които е съобразен с 
избора на човекът, който ръководи магазина. Трябва да се обърне 
внимание на детайлите, техниките и подредбата. Работата се изпълнява 
в бутиците и в домашни условия. Изисква често местене и работните 
часове не са определени.                                                                  
 

Кои са трите професии, които отговарят на тези определения? Напишете номерата: 
 

Лице, което поправя дрехи.                           
Стилист на висша мода.         
1.   Шивач/ка.                       
Шивач на театрални костюми.                     
Костюмиер в кино.                       
Вътрешен декоратор,ка.                     
2.   Декоратор, който излага дрехите на висша мода на 
витрините.  
Продавач,ка на платове за мебели.              
Продавач, ка на екипи и облекла за спорт.                     
Продавач на шапки и аксесоари.                      
Продавач на обувки .                      
Продавач на сакове и чанти.                 
Продавач на разкрасяващи продукти.               
3.   Продавач на висша мода.                   
Гримьор/ка.                 
Естетик/чка.                    



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Обобщаващо упражнение 
 (стр.  1) 

C2 / 23 – 1.5

 
 
 
 
 

Прочетете внимателно следния текст:             
 
 
 
 
 

Когато госпожа Ардуин глади спокойно прането си пред прозореца, тя 
чува внезапно писък на жена, последван от два изстрела от най-горния етаж.                  

Скоро след това, наемателят на петият етаж, който е на стълбището, 
започва да вика, че има убит и ще извика полицията.                         

Прозорецът на госпожа Ардуин гледа към двора на улицата. Така тя 
вижда двама човека да избягват: първо пощальона, след това бояджията, 
който се занимавал с поправка на мазето. Те двамата изчезнали по улицата.                    

Господин Рулан, обитателят на приземният етаж, тръгва след тях да ги 
гони. Но тъй като той не вижда без очилата си, не знае в каква посока са 
заминали бегълците.                                     

Пазачката се присъединила към господин Рулан и застанала в центъра 
на двора. С ръце на талията, тя извикала, че е много шумно в сградата.                            

Уви, жената от четвъртият етаж е била убита! Полицията намира на 
мястото на престъплението две писма, адресирани до възрастната жена, част 
от счупени очила и няколко следи оставени на черджето пред вратата.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минете на следващата страница 



 

C2 / 23 – 1.5900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Обобщаващо упражнение 
(стр. 2)  Eval. : 

 
 

Кой може да е убил възрастната жена? 
 

Намерете доказателства, които ще посочат един или повече заподозрени хора 
от списъка. 

 
 
 
Госпожа Ардуин?         
 
 
 
 
Наемателят на петият етаж?                 
 
 
 
 
Пощальонът?        
 
 
 
 
Бояджията?  
 
 
 
 
Господин Рулан?            
 
 
 
 
Пазачката?     
 
 
 

 
 
 
 

Вижте отговора C2 / 23-1.5 



 

900 упражнения за 
професионална  
комуникация 

Примерен отговор C2 / 23 – 1.5

 
 
 
 

Кой може да е убил възрастната жена? 
 

Намерете доказателства, които ще посочат един или повече заподозрени хора 
от списъка. 

 
 
 
Госпожа Ардуин? Тя не може да бъде заподозряна :тя си е била вкъщи и е 
гладила, по време на престъплението.                              
 
 
Наемателят на петият етаж?   Полицията би могла да го пита, какво е 
правил на стълбището по време на престъплението... Тъй като той живее 
точно над жертвата. Би могъл да е заподозрян.                                            
 
 
Пощальонът?  Намерили са две писма адресирани до жертвата. Пощальонът 
дали не е дощъл да ги донесе? Защо той се е заел да качи тези писма, при 
условие има пазачка, на която това е задължение... Плюс това изглеждало, че 
пощальонът се е спасявал. Може да се заподозре и той.                                            
 
 
Бояджията? В апартамента на жертвата са намерени следи от гипс. Тези 
следи може да са оставени от зидар? Преди да стигне до двора, върнал ли се е 
в мазето или е бил на стълбите? На края, той е избягал след като е чул 
изстрелите. Той може да бъде заподозрян.  
 
 
Господин Рулан?  Отишъл в дора, господин Рулан нямал очила. Очилата, 
намерени в апартамента на жертвата нейни ли са? Ако да, какво прави той на 
мястото на престъплението? Може да бъде заподозрян.                                   
 
 
Пазачката?   Тя не е заподозряна. Никой факт не може да се свърже с нея.                     
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