ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЕСЕТА
/Essays/

Есетата са много важна част от приемния изпит. Кандидатите трябва да са готови
да напишат есе на зададена тема с точно посочена дължина - от 240 до 280 думи.
Темите могат да бъдат описателни или да носят полемичен характер и са свързани
тематично по най-общ начин с текста за четене. Доброто есе трябва по възможност
да съдържа пълен отговор на въпрос и да бъде съобразено с правилата за социална
комуникация. Есетата се разглеждат като когнитивно, като лингвистично и като
културно явление.
Преди да започнете, отделете малко време да организирате мислите си и направете
кратък план или използвайте ключови думи, ако това ви помага да подредите
мислите си.
Оценката се базира върху следните критерии:
- Организация - есетата трябва да съдържат увод, основно тяло с няколко
параграфа в зависимост от дължината на есето и заключение. Параграфите е
необходимо да бъдат добре балансирани, а твърденията трябва да бъдат
подкрепени от уместни примери, които подкрепят идеите или данните. Различни
от вашите възгледи следва да бъдат посочени, но вашата позиция трябва да бъде
изложена ясно и аргументирано. Ако например от вас се изисква да коментирате
върху предимствата и недостатъците на общуването по електронна поща,
параграфите трябва да бъдат равномерно разделени. С други суми, не бива да
пишете 70 думи за това, колко е удобно да се общува чрез електронна поща в
сравнение с обикновената, и да отделите само 15 думи за недостатъците на такова
електронно общуване.
- Дължина - дължината на есето не трябва да бъде по-голяма или по-малка от
посочената в заданието. Есето не може да бъде прекалено кратко или прекалено
дълго.
- Уместен стил и език. Необходимо е да използвате верния регистър и стил - нито
прекалено неформален, нито прекалено формален. Есето не бива да съдържа
неподходящи думи. Дължината на есето не трябва да бъде по-голяма или по-малка
от дадения брой думи. Добрият кандидат трябва да може да се изразява ясно и по
възможност без или с минимален брой грешки - граматически или лексичес-ки.
Във Вашето есе не бива да се използват съкращенията от типа на I’ve, he’s, they’ll,
it’s.
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- Уместност - в доброто есе авторът не излиза извън рамките на темата и дава
добре аргументиран отговор на въпроса. С други думи, не трябва да се отклонявате
от темата, върху която пишете.
- Структура - използвайте правилни свръзки - наречия, съюзи и други структурни
маркери (например but, and, however, yet, nevertheless; firstly, secondly, finally, etc.),
които правят текст свързан, ясен и логически структуриран. (Вж. Приложение 1 таблица, която представя такива думи и техните значения). Целта на есето е
сравняване и съпоставка между различни идеи, твърдения и факти, които могат да
бъдат осъществени само ако кандидатът има ясна представа за такива
организиращи текста думи.
Не забравяйте, че оригиналността на стила и идеите и богатството на езика
са предимство на всички есета и носят допълнителни точки.
Примерни теми за подготовка (Списъкът не изчерпва възможните теми на есета)
1. The importance of learning English
2. What, for you, are the ingredients of a good book? How would you set about writing a
best-seller?
3. Will reading become a thing of the past, as most people use the electronic media in
their spare time?
4. Some people enjoy living in foreign countries. Others would never consider living
abroad. Discuss the advantages and disadvantages of living abroad and give your own
opinion.
5. The 5 most important things you will take to an uninhabited island
6. Learning science or learning languages which is more important
7. It is better for children to grow up in the country than in a big city. Do you agree or
disagree with this statement?
8. Animals are much smarter than we think.
9. Is the ability to read and write more important today than it was in the past?
10. My future career under the circumstances of Euro integration.
11. No man is an island
12. I have a dream.
13. Families now and in the past
14. Do you agree or disagree with the following statement: A person should never make
an important decision alone. Use specific reasons and examples to support your answer.
15. My dream holiday on a tropical island
16. Environment and its discontents - the world of plastic bags
17. Recycling - one of the key words of the 21 st century
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Отбележете, че тези теми са свързани с текста от Reading Comprehension: например
тема 8 е свързана с текст 3, темите 2 и 3 са свързани с текст 10, а темите 16 и 17 - с
текст 9.
За всяка тема трябва да знаете какво точно искате да кажете на вашия читател.
Поради това ще ви е необходимо да обясните или да защитите някаква идея.
Уводният параграф предизвиква интереса на читателя и въвежда тезисно
утвърждение, а последният параграф обобщава есето.
Общите принципи на структурирането на типично есе:
1. Въвеждате тезата;
2. Подкрепяте тезата с аргументи или примери;
3. Правилно организирате структурата на параграфите.
Тезисни утвърждения
Тема: Communicating in a foreign language
Thesis: Many people are able to speak at least one foreign language. Learning a foreign
language is a must in the 21s' century because we live in a new world with few borders.
или
Thesis: A year ago I had a funny experience which proved to me how important it is
to know foreign languages.
Следователно основните етапи в изграждането на есето могат да се
формулират, както следва:
Първи етап
Определете обхвата на темата и ключовите думи в заглавието на есето.
пример: What, in your opinion, is the best solution to urban traffic problems?
Ключови думи: opinion, solution.
Обхват на темата: urban traffic problems.
Втори етап
Изберете гледна точка, от която ще интерпретирате темата. Съберете идеи за
текста, групирайте ги и ги систематизирайте според това, доколко уместни и
обвързани са с поставената тема и доколко отразяват вашата гледна точка.
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Във вашето есе могат да бъдат развити например следните идеи: improving
public transport, paying a fee to drive in cities, building more motorways, banning
cars in city centres, building more car parks.
Трети етап
Изградете текст, структуриран в отделни параграфи с определена функция
(въвеждащ, основен и заключителен параграф).
Въвеждащият параграф започва с общо твърдение по поставената тема.
Параграфът завършва с тезисно твърдение, изградено около ключовите думи в
заглавието и даващо насока на разсъжденията.
Основната част на есето се състои от един или няколко параграфа, които дават
аргументация на тезисното твърдение. Започнете параграфа с ясно
формулирана подтеза, изградена около ключови думи, които свързват
параграфа с тезисното твърдение. Развийте параграфа с няколко изречения,
които изясняват подтезата.Възможно е да изразите подтезата с последното
изречение, като обобщите казаното от предходните изречения в параграфа.
Заключителният параграф прави извод, като обобщава разсъжденията от
основната част на есето. Изводът обаче не бива да повтаря формулировката на
тезисното твърдение.
Когато изграждате текста на есето, вие разсъждавате, съпоставяте или
противопоставяте съждения. Необходимо е всеки параграф да притежава
смислова и граматическа свързаност. Важно е също да намерите подходящи
средства, за да покажете смисловите и езиковите връзки между отделните
параграфи.
Важно: След като сте написали вашето есе, трябва 1) да го прочетете бързо, за
да се убедите, че сте представили вашите идеи ясно и точно; 2) да направите
проверка с цел корекции на граматически, лек-сически и правописни грешки.
Пример:
What, in your opinion, is the best solution to urban traffic problems?
Traffic problems are one of the worst aspects of urban life. (1) They cause
inconvenience, huge, delays, road accidents and pollution. (2)There are many steps
that can be taken to remedy this situation.
(3)Banning cars from city centers is a good way to solve current traff ic problems.
(4)Cars are the main pollutant of air and the hooting horns contribute to noise
pollution.
Not allowing motorists access to city centers will eliminate congested traffic.(5) The
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streets will not be blocked by parked cars and people will be able to use the streets
for their original purpose - to move about.
(6)This approach may not be popular with the whole urban community. The city
center is very often a commercial hub, where a lot of business is done. Both
employers and employees demand easy access to work. (7) People use their cars to
socialize or to reach public institutions. If cars are banned from the city centre people
will have to rely on public transport.
Improving the urban infrastructure is the most effective method oftack-ling the issue.
The city' authorities should invest in the development of public transport (8) it should
become more reliable. There is also the extension of the underground railway system
and the construction of new motorways and underground car parks, (9) local
authorities claim that whatever measures they take, road construction can never
catch up with the increasing number of private vehicles.
(10) lntroducing high fees for driving in the city centre provides another solution to
the problem. Some motorists will refrain from using their cars too much if they are
faced with paying high taxes.
(1l)Cycling around the city is an efficient and pleasant way to move about, avoiding
traffic jams. To ensure that cyclists are not exposed to risks, the authorities should
consider building lanes for cyclists.
(12)There are many different solutions to the problem of urban traffic and they all
require that both the community and the authorities should address the issue more
decisively.
Подчертаните думи в примерното есе са ключови думи, които свързват
параграфа с тезисното твърдение от увода.
В есето могат да се вмъкнат структурни маркери, които показват връзката
между отделните изречения. Уместното използване на структурни маркери,
като съюзи, наречия, свързващи думи и фрази, спомага за по-добрата
организация и логическа последователност на текста.
Exercise 1
Use a suitable linking device for points 1 - 12 in the text above.
Choose from:
as, because, since, however, not only...but(also)..., furthermore, in addition, although,
while, so, besides, consequently, moreover, in conclusion, on balance, to sum up, to
start with, another point to remember is that, therefore, as a result, as a consequence,
now, for this reason, thus, even so, nevertheless, nonetheless, apart from, etc
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Можете да използвате тези или подобни фрази, за да изложите мнението си или
да отхвърлите чужди мнения:
I am convinced that...
I would suggest that...
I tend to think that...
People often claim ..., but...
It is often alleged that..but...
It is popularly believed that...
It strikes me that...
I am inclined to believe that...
I am totally in favour of
I am totally opposed to...
What people do not realize is...
Some people maintain that..., but..
Contrary to popular belief, it is a fact that...
Отговори
(Keys)
ЗА ДА ВИДИТЕ ОТГОВОРИТЕ, МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ПЛАТЕНАТА
ВЕРСИЯ ФАЙЛА
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