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Ethnic Minority Achievement   

 

Exam Words English - изпит Думи Bulgarian 

Analyse give the main ideas, 

connections and 

importance 

анализирам Определям 

основните идеи, 

връзки, значение 

Assess Give the weak and 

strong points 

оценявам Определям силните 

и слабите страни 

Comment 

on 

Say what you think коментирам Казвам какво мисля 

criticize Say what you think for 

and against something 

критикувам Казвам какво мисля 

в полза на или 

против нещо 

define Give the meaning of определям Давам значението 

на нещо 

describe Give a detailed 

account 

описвам Давам подробно 

пояснение 

differentiate Give precise 

differences 

Различавам,правя 

разлика 

Обяснявам 

подробно разликите 

discuss Write in detail обсъждам Да опиша подробно 

distinguish Give the differences 

between 

различавам Давам разликата 

между 

Enumerate List изброявам Да направя списък 

от неща 

evaluate Give the good & bad 

points about a subject 

оценявам Показвам силните и 

слабите страни по 

даден въпрос 

examine Investigate the pros 

and cons 

изследвам Изучавам 

предимствата и 

недостатъците на 

нещо 

explain Give clear answers обяснявам Давам ясен отговор 

illustrate Use examples to make 

a point 

илюстрирам Използвам примери 

за да докажа нещо 

interpret Show what something 

means 

тълкувам Смятам какво 

означава нещо 

Justify Explain your answer- 

giving examples 

Оправдавам, 

доказвам 

Пояснявам своя 

отговор с примери 

Outline Give the general idea описвам, 

очертавам 

Давам основната 

идея 

Relate Make connections свързвам Да направя връзка 

между две неща 
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state Write in brief Правя изявление Описвам нещо 

накратко 
 

Typical exam questions         Основни въпроси на изпит 

English-              Български 

Write down the name of……… 

Write down its name 

Write down the name given……….. 
 

Write down the scientific 

name……….. 
 

Write about why….. 
 

Read the information about……… 

Suggest…x... reasons for ……. 

Suggest how….why 
 

Look at the pictures/diagram 

Which object is/has ………… 

Which diagrams………….. 

Choose from………….. 

Explain why/how 

Describe how…... 

Calculate the……….. 
 

The difference between…. 

How many? 

How much? 

Напишете името на... Напишете 

името му... Напишете името 

дадено на... Напишете научното 

име на... 

 

Напишете защо... 
 

Прочетете информацията за... 

Предложете......... причини за..... 

Предложете как...........защо... 
 

Погледнете 

изображението/диаграмата.... Кой 

предмет е/има.......? 
 

Кои диаграми.........? 

Изберете между....... 

Обяснете как/защо 

Опишете как..... 

Изчислете.... Разликата 

между.....  

Колко? (за брой)  

Колко? (за небройни) 

 
 


