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УВОД 

Сборникът от примерни тестове по английски език като 
втори чужд за специалностите „Международни икономичес-
ки отношения“, „Международни отношения“ и „Европеисти-
ка“ е насочен към студентите от Университета за национално 
и световно стопанство, които  завършват своя курс на обуче-
ние по английски език за специални цели на ниво В 2/В 2.1 и 
желаят да придобият допълнителна практика по формата на 
писмения държавен изпит с оглед на успешното му полагане. 
Помагалото е подходящо и за студенти от други висши учеб-
ни заведения, както и за други обучаеми - ученици и работе-
щи, които биха желали да опреснят знанията си по езика, да 
подобрят уменията си по писане, лексика и граматика във 
формата на тестовете или да се подготвят по-задълбочено за 
явяване на сертификатните изпити на Кеймбридж за ниво В2 
- BEC, FCE, IELTS, чиито формат (в писмената си част) е 
идентичен. 

Съгласно програмата на курсовете по английски като 
втори чужд език за специалностите „Международни иконо-
мически отношения“, „Международни отношения“ и „Евро-
пеистика“ държавният изпит включва писмена и устна част. 
Писмената част се състои от част за слушане, лексико-
граматически тест и писмено задание, а устната част включва 
резюмиране на английски на статия на английски език от 
професионалната област на студентите и събеседване с коми-
сията по темата и относно специализирани термини и изрази 
от конкретния текст. 

Включени са шест теста за специалност „Международни 
икономически отношения“ и шест теста за специалностите 
„Международни отношения“ и „Европеистика“. Упражнени-
ята включват множествен избор, попълване на липсваща ду-
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ма, словообразуване, трансформации, граматическо упраж-
нение за подбор на подходящото време и писмено задание. За 
студентите с икономически професионален профил писмено-
то задание е с фокус върху деловата кореспонденция и може 
да включва писането на доклад, предложение, оплакване, за-
питване и т.н. За студентите с политически професионален 
профил писмената задача включва есе по наболял проблем от 
местно естество или със световен отзвук. По време на курса 
по специализиран английски език се изучават особеностите 
на два типа есе – есе за мнение и аргументативно есе, така че 
от студентите се очаква да изберат подходящия тип есе за 
конкретната тема и да я разгледат, като спазват изискванията 
за организация на текста, речник, стилов регистър, свързва-
щи думи и изрази, лексико-граматически конструкции, осо-
бености при излагането на позиция. 

След всеки тест има ключ с отговори, а в края на сбор-
ника са приложени таблица с неправилните глаголи и кратки 
насоки за резюмиране. По този начин обучаемите са улесне-
ни при самостоятелната си подготовка за писмената и устната 
част на държавния изпит и им е предоставена възможността 
за оптимална работа. 

Помагалото може да се използва от преподаватели и учи-
тели като източник на упражнения и тестове при работата със 
студенти и ученици от горен курс на профилирани гимназии. 
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ТЕСТОВЕ  
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МИО“ 

Test 1 

I. Decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap. 

Tik Tok owner Byte Dance sees its earnings  
double in 2020 

Byte Dance, the Chinese 1. ___ behind the smash-hit video 
app Tik Tok, saw its earnings double last year. An 2. ___ memo 
released to staff showed that the firm's total revenue jumped by 
111% to $ 34.3 bn (£ 24.7bn) for 2020. The figures underscore 
Tik Tok's continued global popularity. It comes as Byte Dance 
and several other Chinese technology giants have come under 3. 
___ pressure from governments around the world. Byte Dance 
also saw its annual gross profit rise by 93% to $ 19 bn, while it 
recorded a net 4. ___ of $ 45 bn for the same period. The net loss 
was attributed to a one-off accounting adjustment and not related 
to the company's operations. The memo also showed that Byte 
Dance had around 1.9 bn monthly 5. ___ users across all of its 
platforms as of December last year. A Byte Dance 6. ___ con-
firmed the figures to the BBC. 

White House pressure 
The massive popularity of Tik Tok has meant that Byte 

Dance has been scrutinised by governments around the world, 
7. ___ in the US and China. On Thursday, Reuters reported that 
an executive order signed by President Joe Biden earlier this 
month would force some Chinese apps to take tougher 8. ___ to 
protect user data if they wanted to stay in the US market. It came 
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after President Biden revoked an executive order from his 9. ___ 
Donald Trump that banned Chinese apps Tik Tok and WeChat in 
the US. The ban faced a series of legal challenges and never came 
into force. Instead, the US Department of Commerce said it 
would review apps designed and developed by those in "the juris-
diction of a foreign adversary", such as China. During the 10. ___ 
administration, President Trump regularly attacked Byte Dance, 
accusing Tik Tok of being a threat to US national 11. ___. Politi-
cians and officials raised concerns about users' personal data be-
ing passed to the Chinese 12. ___. Tik Tok has denied 13. ___ 
that it shared user data with Beijing. 

1. A organisation B institution C company D body 
2. A international B domestic C inside D internal 
3. A increased B increasing C decreasing D decreased 
4. A less B lose C lost D loss 
5. A active B activated C actively D inactive 
6. A spokesperson B speaker C representativeD presenter 
7. A inclusive B excluding C including D exclusive 
8. A measurementsB measures C metres D restrictions 
9. A precedent B ancestor C successor D predecessor
10. A past B previous C last D former  
11. A safety B security C safeguard D stability 
12. A government B governanceC governing D management
13. A allegations B objections C accusations D statements 


