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Настоящият сборник с комуникативни задачи е създаден за изучаващите 
руски език извън езикова среда. Ориентирите за създаването на ТЕСТОВЕ 
И ОБУЧИТЕЛНИ ЗАДАЧИ ПО РУСКИ ЕЗИК се съдържат в Общата 
европейска езикова рамка, в българските държавни образователни 
стандарти по чужд език и в учебните програми по руски език за постигането 
на нива А1, А2, В1 и В2. 

Какви са неговите предимства?
За обучаемите: 

● успешно допълва обучението по руски език по съществуващите 
учебни системи, като им дава възможност да проверят и подобрят 
уменията си;

● помага им в подготовката за участие в олимпиади и за различните 
видове изпити, които за тях представляват интерес;

● ориентира ги къде имат пропуски и им помага да ги преодолеят;
● дава им увереност, че са конкурентноспособни.

За преподавателите:
● помага им и облекчава тяхната работа при оценяването в началото, 

по време и в края на обучението, предоставя им разнообразни по вид 
задачи и понякога различни от тяхната гледна точка;

● позволява да се проследи индивидуалният напредък на всеки млад 
човек в групата през различните по време етапи на обучение, тъй като 
съдържа тестове и задачи за нивата А1, А2, В1 и В2;

● дава им идеи и възможност творчески да допълнят или да преработят 
предложените задачи така, че да съответстват на потребностите на 
аудиторията, с която работят.

Сборникът съдържа текстовете за слушане, придружен с аудио 
диск. В отделна книжка се съдържат верните отговори, за да се устои на 
изкушението да се поглежда в тях по време на работата. Задачите, които 
проверяват уменията не само за водене, но и за създаване на диалог, 
са отворени. Отговорите към тях са вероятни, но не са единствени, и 
преподавателят обсъжда с обучаемите множество възможни варианти за 
отговор в зададената комуникативна ситуация. 

Не обещаваме да е лесно, но със сигурност ще ви бъде интересно!
НИ ПУХА, ВАМ, НИ ПЕРА!
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ТЕСТ 1

( А1 )

 аудирование
Прочитайте задания к тексту №1. (Время выполне-
ния – 1 минута).
Прослушайте текст первый раз и выполните зада-
ния к нему. (Время выполнения – 2 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго 
прослушивания вы можете корректировать свой 
выбор, если это необходимо. После второго чтения 
диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выпол-
нили задания. (Время выполнения – 2 минуты).

Отметьте правильный вариант ответа согласно тексту.

1. Фирма НЕ предлагает клиентам … прогулки.
А) пешеходной
Б) оригинальной
В) традиционной

2. Можно погулять с друзьями или самостоятельно.
Эта информация … .
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 

3. Организаторы имеют фиксированное расписание прогулок.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту

4. Фирма НЕ обеспечивает экскурсионное сопровождение.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту




