ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
A. USE OF ENGLISH I (OPEN CLOSE)
Какво представлява Cloze Test?
Cloze Test е свързан текст c извадени 15 думи. От кандидат-студентите се изисква
да довършат текста, като попълнят празните места с точните думи или техни
еквиваленти. Винаги се поставя ЕДНА дума на празно място.
За да бъде направен един такъв тест добре, необходимо е кандидатът да познава
добре лексикалното богатство на английския език, да владее граматическите и
синтактичните структури на езика и да може да чете текста с разбиране. Целта на
всеки Cloze Test е да провери задълбочеността на знанията на кандидатстудентите.
За да може правилно да попълните липсващите думи, вие трябва първо да
прочетете добре целия текст и да се уверите, че разбирате неговия смисъл, без да
позволявате непознатите думи и фрази да ви попречат да разберете текста.
Прочитането на целия текст ще ви позволи да добиете идея за текста като цяло, за
отношението на автора към темата и тона на текста.
Следващата стъпка към успешното справяне с тази задача е да се опитате да
решите какви части на речта са липсващите думи, като активирате всички свои
познания по езика. Опитайте се да разберете каква е липсващата информация и как
да я добавите само с една дума. Продължете, като огледате добре структурните
маркери преди и след липсващата дума. Чак тогава изберете дума, която да е вярна
смислово, граматически иструктурно.
Винаги оставяйте достатъчпо време в края, за да прочетете текста още веднъж и да
се убедите, че той звучи правилно на английски език.
Какви думи можете да очаквате да бъдат извадени от текста? Това могат да бъдат:
определителен и неопределителен член (a/an;the); местоимения (лични,
притежателни, възвратни и др.); предлози; модални и спомагателни глаголи;
съществителни и глаголи, които са част от устойчиви изрази (e.g. make a difference;
achieve goals etc); наречия; съюзи и свързващи думи (but, and, while, whereas etc),
частици като компонент от фразовите глаголи. За улеснение на кандидатите
Приложение 3 илюстрира най-често срещаните фразови глаголи, които в много
случаи представляват трудност за кандидат-студентите.
Таблицата не претендира за изчерпателност.
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Забележка! Предложените от авторите отговори в ключа не изчерпват всички
възможни правилни варианти. Има случаи, когато правилният отговор е
безусловно един, но понякога текстът позволява да се използват синонимни и
близки по значение думи. Това най-вече е възможно при глаголи и съществителни,
които не са част от устойчиви изрази, прилагателни и наречия.
Text 1
Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only ONE
word in each space. There is an example at the beginning (0).
The craze for teaching Chinese may be a misguided fad
"China will be the dominant power in the 21st century and the employment opportunities
(0) that speaking Mandarin will give are immense." The spectacular growth of the
language in British schools shows no (1)...............of slowing. More than 400 secondary
schools now teach it. And Britain is (2).......... alone in its enthusiasm for the language:
some 30m foreigners are studying Mandarin today, and Chinese authorities expect the
number to (3)..............to 100m by 2010.
In a few decades China may (4)............. overtake America as the world's top economic
power. Will Britons who (5).................. the effort to learn its language be rewarded with
better careers? Barring some kind of complete change in global language learning, the
answer will almost always be no.
With its tones and horribly complicated writing system, Mandarin is (6)..................
harder to learn than most European languages. The Foreign Office, for example, gives its
officers four (7)................... as long to get from beginner to operational level in Mandarin
as it does in Italian, French or Spanish—and only (8).................. with the greatest
aptitude for languages are selected for it. The (9)............ majority of Westerners who
travel to China to study Mandarin give up, go home and forget what they 10)..............
learned. Undergraduates at British universities find it hard to (11)................. to a orkload
heavier than that for other subjects, and many drop (12).................... For those
determined to become fluent in Chinese, a good level to aim for is a score of six in the
national standard "Flanyu Shuiping Kaoshi" exam. This is the qualification foreigners
(13)............................. to enroll alongside local undergraduates at a Chinese university. A
graduate in Chinese from a British university should reach that grade (though many do
not). So (14)....... someonewith good linguistic ability who studies Mandarin in China
full-time for three years.
But is learning moderately good Chinese worth it? After all, in three or four years a
British graduate could get most of the way to qualifying as a lawyer, for example.
According to the Association of Graduate Recruiters, those who hire British graduates
(15)..................... little importance to language skills in general. So to justify the extra

IZPI T I.NET

effort needed, the demand for fluency in Mandarin would have to be way above demand
for, say, French.

Отговори
(Keys)
Key to Text 1 (The craze for teaching Chinese):
ЗА ДА ВИДИТЕ ОТГОВОРИТЕ, МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ПЛАТЕНАТА ВЕРСИЯ
НА ФАЙЛА
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