
I. Напишете кратък диалог според описаната ситуация. 
 
Срещат се двама приятели – Иван и Петър. Те не са се виждали от дълго време и 
решават да се видят в неделя. Петър живее със семейството си в нов апартамент 
и кани Иван на гости. 
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II. Прочетете текста и отбележете верните отговори. 

Ваканция през лятото 

1 Този / Това / Тези / Тази лято, след изпитите Ива и Мария имаха два 2 месец / 

месеци / месеца ваканция и решиха да си починат някъде 3 за / на / в / във 

чужбина. 4 В / На / През / От 15 юли отидоха в една туристическа агенция. Една 

мила госпожа 5 им / ги / тях поздрави и ги покани да седнат. Без да се колебаят, 

те избраха Ривиерата. Госпожата 6 им / ги / я препоръча да резервират хотел за 

началото на септември, 7 защото / където / както през този период на годината 

времето вече е 8 горещо / прохладно / лошо и приятно – нито студено, нито много 

топло. Също така можеха да спестят и пари. 9 През / На / По септември 

студентите винаги ползват 10 студентско / студентска / студентски намаление 

на цената. 

 



III. Прочетете текста и отговорете на въпросите. 
 
Казвам се Дина. Омъжена съм от 30 години. Мъжът ми се казва Иван. Имаме 

апартамент в гр. Бургас, но сега живеем в родното ми село – Емона. Имам две 

сестри – Стефка и Яна – и един брат. Аз съм най-голямата. Брат ми Иван е най-

малкият. Всички сме семейни и имаме по две деца. Сестра ми Стефка има две 

момчета, сестра ми Яна – син и дъщеря, а брат ми – две момичета.  

Моите деца са момче и момиче. Синът ми е по-голям от дъщеря ми с  8 години. И 

двамата са женени и имат  по две деца. Децата на дъщеря ми Росица са момче и 

момиче, а на сина ми Васил – две момчета. Най-големият ми внук, син на сина ми, 

е морски офицер и има годеница, но не бърза да се жени. 

 
1. Кой разказва?  

......................................................................................................................... 
 

2. Как се казва съпругът на Дина? 

......................................................................................................................... 

3. Къде живеят сега? 

......................................................................................................................... 

4. Колко братя и сестри има Дина? 

......................................................................................................................... 

5. Колко деца има Дина и какви са те? 

.......................................................................................................................... 

 

Вярно ли е, че: 

1. Дина живее в град Бургас.                           Да                  не   

2. Сестрата  на Дина се казва Яна.                 Да                  не 

3. Стефка има две момичета.                          Да                  не 

4. Дъщерята на Дина има син и дъщеря.       Да                  не 

5. Най-големият внук на Дина е женен.          Да                  не 

 


