
900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Педагогически указания  D1/11 

Основна цел 
 
D : Осъществяване на писмено съобщение  
 

Степен на 
трудност 

 
 
1 
 

Междинна цел 
 
1 : Съставяне на писмено съобщение  
 

Оперативна цел 
 
1. Отговаряне на прости въпроси  
 

Предварителни 
умения 

 
Владеене на писмена реч 
 
 

Брой на 
предложените 
упражнения 

 
5 

Обобщаващо 
упражнение 

 
1  
 

Приложение 
(примери) 

 
Предложените примери изискват средна обща култура, 
елементарни  познания  по география, биология, физика, 
административни комуникации;  
 
 

Евентуални 
забележки 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Упражнение D1 / 11 – 1.1

 
 
 
Ето няколко прости въпроса. Дайте  пълни отговори. 
Пример: 
Въпрос:-Има ли много големи градове в САЩ? 
Отговор: -Да, в САЩ има много големи градове/или: Да, там има 
много големи градове. 
 
 
 
Въпрос:-Уискито алкохолна напитка ли е? 
Отговор:  
 
Въпрос: -Вали ли сняг в Канада през зимата? 
Отговор:  
 
Въпрос: -Има ли метро в София ? 
Отговор:  
 
Въпрос: -Всички китайци говорят ли английски език?  
Отговор:  
 
Въпрос: - Има ли много дървета в пустинята ? 
Отговор: 
  
Въпрос: -Могат ли да се видят много звезди в небето ? 
Отговор:  
 

Възможни са повече отговори на тези въпроси. Ако сте дали 
различен отговор, покажете работата си на вашия преподавател. 

 
 
 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.1

 
 
 
 
 
Ето няколко прости въпроса. Дайте  пълни отговори. 
Пример: 
Въпрос:-Има ли много големи градове в САЩ? 
Отговор:-Да, в САЩ има много големи градове./или: Да, там има 
много големи градове. 
 
 
Въпрос:-Уискито алкохолна напитка ли е? 
Отговор: -Да, уискито е алкохолна напитка. 
 
Въпрос: -Вали ли сняг  в Канада през зимата? 
Отговор: -Да, в Канада вали сняг  през зимата. 
 
Въпрос: -Има ли метро в София? 
Отговор: -Да, в София има метро. 
 
Въпрос: -Всички китайци  ли говорят английски?  
Отговор: - Не, не всички китайци говорят английски. 
 
Въпрос: - Има ли много дървета в пустинята? 
Отговор: -Не, в пустинята няма много дървета. 
 
Въпрос: -Могат ли да се видят много звезди в небето? 
Отговор: -Да, в небето могат да се видят много звезди. 
 
Възможни са повече отговори на тези въпроси. Ако сте дали 
различен отговор, покажете работата си на вашия преподавател. 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Упражнение D1 / 11 – 1.2

 
 
 
Ето няколко прости въпроса.  
Дайте  пълни отговори. 
Възможни са повече от един отговора. 
 
 
 
ВЪПРОС:  Солена ли е морската вода? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС:  Може ли да се живее на Луната? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Има ли животни които тежат повече от 500 кг? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Продава ли се хляб в хлебарницата? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Всички змии ли са опасни за човека? 
ОТГОВОР: 
 
 
ВЪПРОС: Телевизията съществуваше ли  през миналия век? 
ОТГОВОР:  
 
 
 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.2

 
 

ВЪПРОС:  Солена ли е морската вода? 
ОТГОВОР: Да, морската вода е солена. 
             или: Да, тя е солена. 
             или: Да, такава е. 
 
 
ВЪПРОС:  Може ли да се живее на Луната? 
ОТГОВОР: Не, не може да се живее на Луната. 
              или: Не, там не може да се живее. 
 
 
ВЪПРОС: Има ли животни, които тежат повече от 500 кг? 
ОТГОВОР: Да, има животни, които тежат повече от 500 кг. 
             или: Да, има такива ( или: съществуват такива.) 
 
 
ВЪПРОС: Продава ли се хляб в хлебарницата? 
ОТГОВОР: Да, в хлебарницата се продава хляб. 
             или: Да, продава се. 
 
 
ВЪПРОС: Всички змии ли са опасни за човека? 
ОТГОВОР: Не, не всички змии са опасни за човека. 
             или: Не, не всички са опасни за човека. 
             или: Не, не всички. 
 
 
ВЪПРОС: Телевизията съществуваше ли  през миналия век? 
ОТГОВОР: Да, телевизията  съществуваше през миналия век. 
             или: Да, тя  съществуваше през миналия век. 
 
 
 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Упражнение D1 / 11 – 1.3

 
 
 

Ето няколко прости въпроса.  
Дайте  пълни отговори. 
Възможни са повече от един отговора. 
 
 
 

ВЪПРОС: Къде трябва да се отиде, за да се изпрати препоръчано писмо? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: На каква възраст се придобива право на глас в България? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Къде се вливат всички реки? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Какъв цвят се получава като се смесят жълто и червено? 
ОТГОВОР: 
 
 
 
ВЪПРОС: Кой метал струва най- скъпо? 
ОТГОВОР: 
 
 
 
ВЪПРОС: Кое е най- бързото транспортно средство? 
ОТГОВОР: 
 
 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.3

 

Сравнете изреченията от отговорите с вашите. Ако сте написали  
различен отговор, покажете вашата работа на преподавателя. 
 
ВЪПРОС: Къде трябва да се отиде, за да се изпрати препоръчано писмо? 
ОТГОВОР: Трябва да се отиде в пощата. 
 
 
 
ВЪПРОС: На каква възраст се придобива право на глас в България? 
ОТГОВОР: Право на глас се придобива на 18 години. 
 
 
 
ВЪПРОС: Къде се вливат реките? 
ОТГОВОР: Реките се вливат в по-големи реки, морета или океана. 
 
 
 
ВЪПРОС: Какъв цвят се получава като се смесят жълто и червено? 
ОТГОВОР: Получава се оранжево. 
 
 
 
ВЪПРОС: Кой метал струва най - скъпо? 
ОТГОВОР: Металът, който струва най- скъпо, е платината. 
             или: Това е платината. 
 
 
 
ВЪПРОС: Кое е най - бързото транспортно средство? 
ОТГОВОР: Най - бързото транспортно средство е самолетът. 
             или: Това е самолетът. 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Упражнение D1 / 11 – 1.4

 
 
 
Ето няколко прости въпроса.  
Дайте  пълни отговори. 
Възможни са повече от един отговора. 
 
 
 

ВЪПРОС: Кой е най-разпространеният спорт, който се играе с кръгла топка? 
ОТГОВОР: 
 
 
 
ВЪПРОС: Какво трябва да се сложи във фотоапарата, за да работи той? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: За какво служи часовникът? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Кой предмет държим в ръка, за да се предпазим от дъжда? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Как се наричат животните, които дават вълна? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: От кой естествен продукт се произвежда масло? 
ОТГОВОР:  
 
 
 
 
 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.4

 
 
 

Сравнете изреченията от отговорите с вашите.  
Ако сте написали друго, покажете вашата работа на преподавателя. 
 
 
ВЪПРОС: Кой е спортът, който се играе с кръгла топка? 
ОТГОВОР: Това е футболът /баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, 
хандбал/. 
 
 
 
ВЪПРОС: Какво трябва да се сложи във фотоапарата, за да работи той? 
ОТГОВОР: Трябва да се сложи лента и батерия. 
 
 
 
ВЪПРОС: За какво служи часовникът? 
ОТГОВОР: Часовникът служи да показва часа. 
 
 
 
ВЪПРОС: Кой предмет държим в ръка, за да се предпазим от дъжда? 
ОТГОВОР: Държим чадър. 
 
 
 
ВЪПРОС: Кои животни дават вълна? 
ОТГОВОР: Те се наричат овце, лама. 
             или: Това са овце. 
 
 
 
ВЪПРОС: От кой естествен продукт се произвежда масло? 
ОТГОВОР: Масло се произвежда от мляко. 
             или: От млякото се произвежда масло.  



 
 
 
Ето няколко прости въпроса.  
Дайте  пълни отговори. 
Възможни са повече от един отговора. 
 
 
 

ВЪПРОС: С какво се пише на черна дъска? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Колко цвята има българското знаме? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Как се нарича картата, на която са написани  
имената на улиците в един град?   
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: В кой момент от деня пее петелът? 
ОТГОВОР:  
 
 
ВЪПРОС: Как се нарича домакинският уред, който позволява  
да се запазят пресни продуктите за няколко дни? 
ОТГОВОР: 
 
 
 
ВЪПРОС: За какво служат основно ледените кубчета? 
ОТГОВОР:  
 
 
 
 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Упражнение D1 / 11 – 1.5



 
Възможни са повече от един отговора. 
 
Сравнете изреченията от отговорите с вашите. 
Ако сте написали друго, покажете вашата работа на преподавателя. 
 
 
ВЪПРОС: С какво се пише на черна дъска? 
ОТГОВОР: На черна дъска се пише с тебешир. 
             или: Там се пише с тебешир ( или: тебешири.) 
 
 
ВЪПРОС: Колко цвята има българското знаме?      
ОТГОВОР: То има три цвята. 
 
 
ВЪПРОС: Как се нарича картата, на която са написани 
имената на улиците в един град?    
ОТГОВОР: Тази карта се нарича план. 
 
 
ВЪПРОС: В кой момент от деня пее петелът? 
ОТГОВОР: Петелът пее на зазоряване( или: призори, или рано сутрин.) 
 
 
ВЪПРОС: Как се нарича домакинският уред, който позволява  
да се запазят пресни продуктите за няколко дни? 
ОТГОВОР: Името на този уред е хладилник. или: Това е хладилник. 
 
 
ВЪПРОС: За какво служат основно ледените кубчета? 
ОТГОВОР: Те служат за изстудяване на напитки. 
            или:  Те служат за охлаждане на напитките.  
 
 
 
 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.5



 
 
Ето няколко прости въпроса. Дайте възможно най-пълни отговори. 
Възможни са повече от един правилни отговора.  
 
 
ВЪПРОС: Как се нарича електроуреда, който използваме предимно за 
затопляне на храна?  
 
 
ВЪПРОС: Кой уред дава по-качествена картина и звук – DVD – плеър 
или видеокасетофон?  
 
 
ВЪПРОС: През миналия век било ли е разпостранено разплащането с 
кредитни карти?  
 
 
ВЪПРОС: Можете ли да си закупите лекарства от аптеката без лекарска 
рецепта?  
 
 
ВЪПРОС: Здравословният начин на живот изисква ли специален режим 
на хранене?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сравнете работата си с примерната поправка и я покажете на 
преподавателя! 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Обобщаващо упражение D1 / 11 – 1.6



 
Сравнете изреченията от отговорите с вашите. 
Ако сте написали друго, покажете вашата работа на преподавателя. 

 
 

ВЪПРОС: Как се нарича електроуреда, който използваме предимно за 
затопляне на храна?  
ОТГОВОР: Уреда, който използваме за претопляне на храна се нарича 
микровълнова фурна. 
 
 
ВЪПРОС: Кой уред дава по-качествена картина и звук – DVD – плеър 
или видеокасетофон?  
ОТГОВОР:  По-качествена картина и звук се получава от DVD – 
плеъра.  
 
ВЪПРОС: През миналия век било ли е разпостранено разплащането с 
кредитни карти?  
ОТГОВОР: През миналия век разплащането с кредитни или дебитни 
карти не е било разпостранено.  
 
ВЪПРОС: Можете ли да си закупите лекарства от аптеката без лекарска 
рецепта?  
ОТГОВОР: Да, мисля че мога да си закупя някои лекарства без 
лекарска рецепта.  
 
ВЪПРОС: Здравословният начин на живот изисква ли специален режим 
на хранене?  
ОТГОВОР: Да здравословният начин на живот изисква специален 
режим на хранене.  

900 упражнения за 
професионална 
комуникация  

Примерна поправка D1 / 11 – 1.6
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