
 
C-Game 1st level self-assesssment quiz 

 

1 Харесва ли да изследваш симптомите на болести по растенията и дърветата и появата на 
вредители по тях? 

2 Харесва ли ти да  използваш научни методи и техники за подобряване на земеделието? 

3 Харесва ли ти да работиш във ферма с коне, крави и овце и да се грижиш за тях? 

4 Кара ли ти се комбайн? 

5 Харесва ли ти да се грижиш за малки деца? 

6 Харесва ли ти да използваш песни, истории и игри, за да мотивираш децата да научат 
азбуката? 

7 Искаш ли да подготвиш театрална постановка с ученици от началното училище? 

8 Би ли могъл да помогнеш на учениците от началните етапи да придобият знания по 
математика или литература? 

9 Харесва ли ти да предоставяш на гимназистите професионално ориентиране? 

10 Харесва ли ти да преподаваш на тийнейджъри? 

11 Интересуваш ли се от това как се произвежда и разпределя електро енергията? 

12 Интересуваш ли се как работят и за какво се използват светлинните технологии като 
лазери или оптични влакна? 

13 Харесва ли ти да организираш работата на екип, за максимално удовлетворение на 
гостите? 

14 Харесва ли ти да отговаряш за работата на хотел? 

15 Харесва ли ти да изпълняваш бюрократични задачи, за да осигурите най-добрите услуги за 
гражданите? 

16 Харесва ли ти да организираш арт фестивал за гражданите на града? 

17 Харесва ли ти напрежението и дисциплината? 

18 Харесва ли ти да ръководиш екип от пожарникари, които да спасяват хора? 

19 Харесва ли ти да проектираш кола? 

20 Искаш ли да разработиш и създадеш различни продукти, свързани с механичните нужди 
на автомобила? 

21 Искаш ли да бъдеш част от екип, който изгражда мостове? 

22 Искаш ли да проектираш сгради или пътища? 

23 Искате ли да твориш с ръцете си или с ръчни инструменти? 

24 Харесва ли ти да обслужваш и настройваш автомобилни двигатели? 

25 Харесва ли ти да защититаваш или спасяваш хора или имущество? 

26 Харесва ли ти анализираш местопрестъпленията, за да определиш какви доказателства 
трябва да бъдат събрани и как? 

27 Харесва ли ти анализираш местопрестъпленията, за да определиш какви доказателства 
трябва да бъдат събрани и как? 

28 Мислиш ли често за произхода на света? 

29 Харесва ли ти да четеш религиозни текстове и да ги тълкуваш? 

30 Харесва ли ти да се представяш публично, да играеш роли, да се показваш? 

31 Харесва ли ти да бъдеш танцьор или да преподаваш танци? 

32 Харесва ли тида  оценяваш изявите в спортни състезания, за да определиш победителя? 

33 Харесва ли тида  контролираш производството и приготвянето на лекарства? 



34 Харесва лити да наставляваш и да наблюдаваш работата на фармацевтични техници, 
стажанти и персонал на аптека? 

35 Искаш ли да лекуваш хората? 

36 Искаш ли да разбереш историята на пациентите и да предложиш подходящо лечение? 

37 Искаш ли да отговаряш за осигуряването на безопасно и навременно тръгване на 
влаковете? 

38 Харесва ли ти да координираш работата на железопътния транспорт? 

39 Харесва ли ти да наблюдаваш и координираш дейностите на работниците в 
супермаркетите? 

40 Харесва ли ти да подреждаш рафтовете и хладилниците с храна и напитки? 

41 Харесва ли ти да тестваш качеството и хигиената на бирата в пивоварна? 

42 Искаш ли да оценяваш статистическите данни за продажбите и да съставяш маркетингови 
планове? 

43 Искаш ли да подготвяш входяща и изходяща поща за разпространение? 

44 Искаш ли да приемаш писма и колети и да продаваш пощенски марки? 

45 Искаш ли да разпределяш шофьорите на автобуси на отделни линии и да гарантираш, че 
автобусите напускат терминалите според разписанието? 

46 Харесва ли ти да се занимаваш с дейности по поддръжка и ремонт на автобуси? 

47 Харесва ли ти да помогаш на клиентите в бензиностанция? 

48 Харесва ли тида стоиш зад касата и да получаваш плащания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се 

търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията, съдържаща се в нея“ 


