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ПРОФЕСИЯ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ 

 

Професии могат да бъдат разпознати и по тяхното описание. Важното е да 

опишем това, което е най-характерно за тях. Тази задача ще ти даде 

възможност да откриваш различни професии по тяхното описание. Прочети 

описанието на всеки ред и запиши името на професията, за която се отнася. 

 

№ ОПИСАНИЕ ПРОФЕСИЯ 

1. Човек, който продава лекарства, като изпълнява рецептите на лекаря  

2. Човек, който разследва икономически, криминални и други престъпления  

3. Човек, който проектира модели на дрехи  

4. Човек, който създава мебели  

5. Човек, който оценява ароматно-вкусовите качества на напитките  

6. Човек, който подготвя глината и оформя изделия от нея  

7. Човек, който открива грешки в набран текст  

8. Човек, който произвежда лозов посадъчен материал  

9. Човек, който прави маски и гримира  

10. Човек, който систематизира, обработва и описва документи  

11. Човек, който проектира жилищни, обществени и други сгради  

12. Човек, който моделира, изработва и ремонтира накити  

13. Човек, който чете текст пред микрофон и камера  

14. 
Човек, който извършва допълнителна художествена обработка на 

стъклени изделия 
 

15. Човек, който се грижи за пчелите  

16. Човек, чиято крайна цел е създаването на художествена творба - скулптура  

17. Човек, който превръща християнската вяра в достояние на много хора  

18. 
Човек, който се произнася по спорни проблеми чрез решения, присъди, 

разпореждания 
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19. 
Човек, който обслужва пътници малко преди и по време на пътуването на 

влака  
 

20. Човек, който сее, тори, жъне и други подобни дейности  

21. 
Човек, който самостоятелно или под ръководството на лекар се грижи за 

здравето на хората 
 

22. Човек, който заснема, обработва и предава снимкова информация  

23. Човек, който ремонтира часовници  

24. Човек, който разработва и тества компютърни програми  

25. Човек, чиято основна задача е да се грижи за здравето на хората  

26. Човек, който представя облекла на подиум  

27. Човек, който изработва и поправя обувки  

28. Човек, който оформя и преработва текст  

29. 
Човек, който провежда профилактични и лечебни действия за поддържане 

на зъбите 
 

30. Човек, който организира и провежда занимания с деца в детска градина  

31. Човек, който бръсне и подстригва  

32. Човек, който гаси пожари  

33. Човек, който изработва зъбни конструкции  

34. Човек, който дирижира концертно изпълнение  
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Отговори: 

№ ОПИСАНИЕ ПРОФЕСИЯ 

1. Човек, който продава лекарства, като изпълнява рецептите на лекаря фармацевт 

2. Човек, който разследва икономически, криминални и други престъпления следовател 

3. Човек, който проектира модели на дрехи 
дизайнер на 

облекло 

4. Човек, който създава мебели мебелист 

5. Човек, който оценява ароматно-вкусовите качества на напитките дегустатор 

6. Човек, който подготвя глината и оформя изделия от нея грънчар 

7. Човек, който открива грешки в набран текст коректор 

8. Човек, който произвежда лозов посадъчен материал лозар 

9. Човек, който прави маски и гримира козметик 

10. Човек, който систематизира, обработва и описва документи архивист 

11. Човек, който проектира жилищни, обществени и други сгради архитект 

12. Човек, който моделира, изработва и ремонтира накити бижутер 

13. Човек, който чете текст пред микрофон и камера 
водещ в радио и 

телевизия 

14. 
Човек, който извършва допълнителна художествена обработка на 

стъклени изделия 

гравьор и 

декоратор в 

стъкларската 

промишленост 

15. Човек, който се грижи за пчелите пчелар 

16. Човек, чиято крайна цел е създаването на художествена творба - скулптура скулптор 

17. Човек, който превръща християнската вяра в достояние на много хора свещеник 

18. 
Човек, който се произнася по спорни проблеми чрез решения, присъди, 

разпореждания 
съдия 

19. 
Човек, който обслужва пътници малко преди и по време на пътуването на 

влака  
стюард във влак 

20. Човек, който сее, тори, жъне и други подобни дейности фермер 

21. 
Човек, който самостоятелно или под ръководството на лекар се грижи за 

здравето на хората 
фелдшер 

22. Човек, който заснема, обработва и предава снимкова информация фоторепортер 
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23. Човек, който ремонтира часовници часовникар 

24. Човек, който разработва и тества компютърни програми информатик 

25. Човек, чиято основна задача е да се грижи за здравето на хората лекар 

26. Човек, който представя облекла на подиум манекен 

27. Човек, който изработва и поправя обувки обущар 

28. Човек, който оформя и преработва текст редактор 

29. 
Човек, който провежда профилактични и лечебни действия за поддържане 

на зъбите 
стоматолог 

30. Човек, който организира и провежда занимания с деца в детска градина 
учител в детска 

градина 

31. Човек, който бръсне и подстригва 
фризьор и 

бръснар 

32. Човек, който гаси пожари пожарникар 

33. Човек, който изработва зъбни конструкции зъботехник 

34. Човек, който дирижира концертно изпълнение диригент 


