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УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С ТЕСТА 

1. СТРУКТУРА НА ТЕСТА 

Тестът се състои от 100 въпроса, обособени в два раздела: Общообразователна подготовка и 
Психологически въпросници. 

Първият раздел съдържа седем части, подредени както следва: езикова култура (български език), 
семантика, разсъждения, математика, география, история и литература. Всяка част се състои от 10 
въпроса, всеки от които е с 4 отговора, един от които съответства напълно на поставения въпрос. 

Вторият раздел съдържа три психологически въпросника, чрез които се определят особеностите 
на психологическия профил на кандидатите: Адаптивност и творчески потенциал, Способност за 
контрол (оценка и самооценка) и Мотивация за учене, работа и успех. Броят на въпросите във всеки от 
тях е също 10. Моля, прочетете и изпълнете инструкцията към всеки отделен въпросник. 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕСТА. ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ОТГОВОРИТЕ 

Отбелязвайте отговорите си с химикалка на тестовата карта, а не върху страниците на тестовата 
книжка. Тестовата карта е официален изпитен документ. След като определите своя отговор на 
даден въпрос, попълнете квадрата с неговото буквено означение по следния начин: 

1. а б в г 

Ако междувременно прецените, че сте допуснали грешка, имате възможност да направите 
поправка, като зачертаете предишния си отговор, а след това да отбележите новия си отговор по 
познатия вече начин: 

1. а б в г 

Броят на поправките в една задача може да бъде най-много три, но е желателно да правите по-
малко поправки. 

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА. ВРЕМЕТРАЕНЕ 

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа. Работете напълно самостоятелно. При 
опит за преписване или за неправомерно ползване на чужди материали, както и за изнасяне на 
изпитни материали от залата, изпитната Ви работа ще бъде анулирана! След изтичане на 
определеното време следва незабавно да прекратите работата си по теста.  

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА АНОНИМНОСТ 

Моля, след приключване на работата по теста, изпълнете следните неща: 
1. Попълнете талона за анонимност с трите си имена, входящ номер на своите документи, дата на 

явяване на изпита и се подпишете. 
2. Поставете попълнения талон в малкия плик, без да го запечатвате. 
3. В големия плик поставете всички изпитни материали, които сте получили: тестовите карти, 

листове за чернова и тестовата книжка. 
4. Пред квесторите запечатайте малкия плик, поставете го в големия плик при изпитните 

материали, запечатайте големия плик и го предайте лично на квесторите. 

Не поставяйте никакви отличителни знаци върху който и да е от изпитните материали - 
това ще гарантира вашата анонимност! Ако комисията, която отваря пликовете, установи 
отличителни знаци върху тестовата карта, тя ще бъде смятана за невалидна. 

5. РЕЗУЛТАТИ 

Тестовият бал се формира само от задачите, включени раздела Общообразователна 
подготовка. За всяка тестова задача, на която сте дали правилен отговор, ще получите 1 точка. Нула 
точки ще получите за задачи, на които сте посочили неправилен отговор, не сте посочили никакъв 
отговор или сте посочили повече от един отговор. Сборът от получените точки представлява вашият 
тестов бал (максимум 70 точки), с който ще участвате в класирането. 

Въпросите във втория раздел не участват във формирането на тестовия бал, но ще бъдат 
използвани като допълнителен диференциращ критерий при класирането. При тях няма правилни и 
неправилни отговори. Затова преценете в каква степен всяко твърдение се отнася до вас и посочете 
отговора, който най-добре описва вашите личностни особености. 

На всички кандидат-студенти пожелаваме успешна работа! 
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РАЗДЕЛ  I.   ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 
ЧАСТ  1.  ЕЗИКОВА КУЛТУРА 

Прочетете текста и отговорете на въпросите след него (въпр. 1 – 5). 

Фалшификаторът 

В началото на 30-те години на ХХ век много българи си търсят късмета 
отвъд океана. Сред тях е Тодор Кривналиев, който скоро става едно от най-
търсените лица в Съединените щати. Причина е умението му да фалшифицира 
американски долари. Той разработва собствена технология, която позволява 
стойността на банкнотата да се подправи направо върху оригиналната хартия. 
Съвършените копия го правят широко известен в криминалните среди.  

През 1933 г. е заловен от полицията и осъден на 15 години затвор, които да 
излежи в България. Няколко години по-късно и София е залята от фалшиви долари. 
Разследването установява, че зад този замисъл отново стои Тодор Кривналиев. 
Залавят го в дома му, превърнат в печатница за незаконните шедьоври. 
Конфискуват преса, изработена от него самия, клишета и инструменти.  

След 1944 г. в живота на ловкия фалшификатор настъпва нов обрат. 
Народната власт оценява неговите възможности и най-неочаквано той се озовава 
като експерт в монетния двор на БНБ. Хрумва му нова идея, която бързо се заема 
да осъществи – започва да фалшифицира ценни книжа и да ги пласира на черно. 
През 1946 г. отново е арестуван, осъден е и след десетина години умира в 
затвора. Не е известно каква е съдбата на натрупаното от него състояние. 
Въпреки необикновената си дарба, живее скромно, задоволява се с малко. Не 
предава тайния си занаят на никого – няма помощници, нито ученици.  

 

1. Каква е темата на текста? 
 
а) българската емиграция в САЩ 
б) фалшифицирането на долари в САЩ 
в) преследването на фалшификаторите 
г) съдбата на един фалшификатор 

2. Какъв е жанрът на текста? 
 
а) мотивационно писмо   в) научнопопулярна статия 
б) информационна бележка   г) публицистична статия 

3. Думата „копия” в текста означава: 
 
а) шедьоври     в) фалшификати 
б) оригинали     г) клишета 

4. Кое е от следните твърдения противоречи на текста? 
 
а) Тодор Кривналиев започва „дейността” си в САЩ. 
б) Той фалшифицира банкноти, монети и ценни книжа. 
в) Арестуван е и в Америка, и в България. 
г) Фалшификаторът не разкрива пред никого технологията си. 
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5. Коя дума е синоним на израза „на черно”, използван в текста? 
 
а) нечестно 
б) незабелязано 
в) негласно 
г) незаконно 

6. Коя дума не е уместна от стилова гледна точка? 
 
В уводните си статии днешните вестници отбелязват, че издирваният от 
полицията престъпник е бил …………..….. от своите съучастници. 
 
а) разстрелян 
б) застрелян 
в) пречукан 
г) гръмнат 

7. Какъв е стилът на текста? 
 
Както се подчерта и в началото, основното, определящо в този процес на 
изменение, протекъл за повече от сто години, е нахлуването на голям брой 
чужди думи в езика ни, свързани предимно с бързото развитие на науката, 
техниката, културата и обществото. 
 
а) административен 
б) художествен 
в) публицистичен 
г) научен 

8. В кой ред има правописна грешка? 
 
а) коректен 
б) коректност 
в) коректив 
г) корегирам 

9. В коя от подчертаните позиции има грешка? 
 
За рождения си ден получих три букети цветя, увити в целофан,  
            (а)                                            (б)                                      (в) 
 
поднесени ми от моите мили и внимателни колеги. 
                                  (г) 

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 
 
а) Един гледа сватба, друг − брадва. 
б) Който не работи не трябва да яде. 
в) С чужда пита помен прави. 
г) Помъчил се да лапне бивол, че лапнал муха. 
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ЧАСТ  2.  СЕМАНТИКА 

1. Коя дума (или словосъчетание) е от същия смислов ред, от който са думите: 
 
държава, област, … 
 
а) кмет 
б) община 
в) президент 
г) областен управител 

2. Кой ред думите са най-близки по значение до думата „авторитетен”? 
 
а) убедителен, красноречив 
б) образован, учен 
в) влиятелен, уважаван 
г) компетентен, опитен 

3. Коя от следните пословици е най-близка по значение до пословицата: 
 
”Лесно се галят момите, мъчно се дялкат гредите.” 
 
а) За брадата на кьосето - бръснари колкото щеш. 
б) По-добре гроб, отколкото роб. 
в) Мързеливият два пъти работи, скъперникът два пъти плаща.  
г) Не всяка калугерка става игуменка. 

4. Коя от думите е противоположна по смисъл на думата „твърдя”? 
 
а) казвам 
б) отричам 
в) считам 
г) настоявам 

5. Коя дума не е сходна по значение с останалите? 
 
а) обстоятелствен 
б) детайлен 
в) обобщен 
г) обстоен 

6. Коя е излишната дума? 
 
а) барометър 
б) километър 
в) хронометър 
г) термометър 
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7. Коя е излишната дума? 
 
а) куб 
б) сфера 
в) топка 
г) конус 

8. Какво означава думата „аксиома”? 
 
а) съждение, което се приема за вярно без доказателство и което обикновено се 
използва като основа на други доказателства 
б) приспособяване на живите организми или техните органи към изменящите се 
условия на средата, която обитават 
в) исторически оформила се обществена група, членовете на която са обединени 
от някакъв общ (обикновено професионален) признак 
г) творческа надареност, уникална способност в някаква област; наклонност, 
заложба, дарба 

 

9. Дадени са следните думи на малгашки език с техните значения на български: 

 сайна (интелект) 

 сулумасу (очила) 

 сулунифи (изкуствени челюсти) 
 
Въз основа на тази информация отговорете на следващия въпрос. 
 
Думата “компютър” на малгашки език е… 
 
а) масунифи 
б) масусайна 
в) сайнанифи 
г) сулусайна 

10. Какъв е смисълът на поговорката „от дъжд на вятър”? 
 
а) нещо, което се случва от време на време, много рядко 
б) да попаднеш от една лоша ситуация в друга, още по-лоша 
в) да бъдеш подготвен за предстоящи изпитания 
г) житейските несгоди каляват волята и характера на човека 
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ЧАСТ  3.  РАЗСЪЖДЕНИЯ 

Прочетете текста и отговорете на въпросите след него (въпр. 1 – 5). 

Три приятелски семейства водят децата си - Симеон, Ралица, Калоян, Лили, 
Боби и Моника, на лунапарк. Децата се качват на въртележката, на която има 6 
играчки - конче, хипопотам, слонче, количка, самолетче и локомотивче. 

Всяко дете си избира играчка така, че: 

 играчката, на която се вози Моника, е непосредствено до хипопотама, 
възседнат от Лили; 

 самолетът, в който е Ралица, е непосредствено до количката на Калоян; 

 Боби е съсед на Моника; 

 Симеон, яхнал конче, е съсед на Лили и Ралица. 

 

1. Кое разположение на децата върху играчките на въртележката не противоречи 
на горните условия? 
 
а) Калоян, Ралица, Симеон, Боби, Моника, Лили 
б) Ралица, Симеон, Калоян, Моника, Лили, Боби 
в) Симеон, Ралица, Калоян, Боби, Моника, Лили 
г) Боби, Симеон, Моника, Лили, Ралица, Калоян 

2. Ако Калоян е съсед на Боби, тогава Ралица седи непосредствено между: 
 
а) Симеон и Калоян 
б) Калоян и Боби 
в) Моника и Боби 
г) Симеон и Лили 

3. Ако Моника се вози на локомотивче, на каква играчка се вози Боби? 
 
а) конче 
б) самолетче 
в) слонче 
г) хипопотам 

4. Ако Лили и Симеон сменят играчките си, на каква играчка ще се вози Лили? 
 
а) хипопотам 
б) конче 
в) локомотивче 
г) самолетче 

5. Ако Калоян слезе от въртележката, кои две деца ще се окажат съседи? 
 
а) Симеон и Лили 
б) Ралица и Боби 
в) Моника и Лили 
г) Ралица и Моника 
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Прочетете текста и отговорете на въпросите след него (въпр. 6 – 10). 

През ІІІ в. пр. Хр. на остров Фарос, в устието на р. Нил, по заповед на 
египетския цар Птолемей I е започнат строежът на огромна кула, известна като 
Александрийския фар, завършена при управлението на неговия син Птолемей II. 
Изумително високото съоръжение, едно от седемте чудеса на света, е построено 
в акваторията на най-голямото и оживено средиземноморско пристанище - 
Александрия. Векове по-късно кулата е разрушена от земетресение и днес от нея 
не са останали почти никакви следи. Поради това за строежа, формата и 
предназначението на това съоръжение до нас са достигнали най-различни и 
противоречиви сведения. 

 

6. Има предположение, че огромното съоръжение край делтата на Нил, построено 
на такова стратегическо място, още веднага след построяването му е започнало 
да служи за навигация не само денем, но и през нощта, като е изпълнявало 
ролята на морски фар. 
 
Кое от следните разсъждения най-силно подлага на съмнение изложената 
хипотеза? 
 
а) Александрийското пристанище е било неудобно за корабоплаване поради 
многото тиня и наноси, които довличала река Нил, поради което там не е бил 
необходим фар. 
б) Редица достоверни антични източници свидетелстват, че до края на I век пр. 
Хр. корабоплаването се извършвало само през светлата част на денонощието, а 
през нощта моряците приютявали корабите в някое пристанище. 
в) На един иконографски материал от IV – V в. сл. Хр. с изображение на 
Александрийската кула се вижда, че на върха й липсва характерното маркиране 
на пламък или дим. 
г) За да служи като фар, е било необходимо огромната кула да хвърля светлина в 
морето на разстояние 300 кабелта (35 морски мили). 

7. По-умерените привърженици на хипотезата, че Александрийската кула е служела 
за морски фар, твърдят, че това най-вероятно е станало в I век сл. Хр.,след като 
римляните завладяват Египет по времето на Октавиан Август. Но те забравят, че 
за да изпълнява тази функция, на върха на кулата е трябвало да гори постоянен 
огън, за поддържането на който са били необходими огромни количества дърва. 
 
Кое от следните твърдения, при условие, че е вярно, решава горното 
противоречие и подкрепя хипотезата за кулата-фар? 
 
а) светлината на кулата е обозначавала околните плитчини и входа на 
Александрийското пристанище 
б) през посочения период горите в Египет били почти изсечени и не са могли да 
захранват фара с необходимото количество дърва за поддържане на огъня 
в) намерени са антични папируси, които съдържат договор за мащабни доставки 
на дървен материал за огрев от Ливан за Египет 
г) кулата е наречена „фар” по името на остров Фарос, върху който е построена 
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8. Според едно предание, Птолемей II забранил на строителя на кулата да напише 
името си на своето творение. Вместо това му било заповядано да извае в 
основата на съоръжението хвалебствие към самия цар като строител. Въпреки 
това след няколко века хората научили името на строителя – Состратос, син на 
Дексифанес, а това на царя било забравено. 
 
Кое е най-правдоподобното обяснение на този обрат? 
 
а) Состратос изваял името си върху каменната основа на кулата, замазал го с 
хоросан и върху него написал хвалебствието към царя. Името на строителя било 
разкрито след време, когато хоросанът се изронил и паднал. 
б) Съгласно обичая на древните, след завършването на строежа Птолемей II 
заповядал да убият Состратос и неговите помощници, за да не издигнат подобно 
съоръжение за друг владетел. 
в) Историята на строежа и името на строителя били записани на един от 
свитъците в Александрийската библиотека, която изгоряла през 48 г. пр. Хр. 
г) Вместо на самия фар, Птолемей II разрешил на Состратос да напише името си 
и възвание към боговете-спасители на каменен обелиск, поставен пред царския 
дворец. 

9. Фарът бил напълно разрушен от две последователни земетресения в началото 
на XIV век. През следващия век арабският султан на Египет Каитбей построил на 
негово място средновековно укрепление, използвайки за строителен материал 
камъните от разрушеното съоръжение. Въпреки това съвременните 
изследователи на фара с увереност реконструират неговия външен вид. 
 
Кой от следните източници на информация за външния вид на фара според вас 
е най-достоверен? 
 
а) През II век сл. Хр. римляните издигнали край испанския град Ла Коруня морски 
фар, действащ и до днес, наречен Кулата на Херкулес. Смята се, че постройката 
е изградена по подобие на Александрийския фар. 
б) Намерени са много римски монети, сечени в Александрия, които изобразяват 
фара със статуята на бог Посейдон, разположена на неговия връх. 
в) Китайският пътешественик Зу Фан Зи, посетил Египет през 1225 год., пише в 
книгата си, че в основата на съоръжението имало две скрити помещения, в 
едното от които се съхранявало зърно, а в другото – оръжие. 
г) Приема се, че фарът е бил висок около 115 - 150 метра, което го поставя сред 
най-високите конструкции, издигнати от човека, поне до началото на XIV век. 

10. Според една древна легенда Александрийската кула е служела не само като 
маяк, но и като мощно оръжие, чрез което вражеските кораби са били 
унищожавани на разстояние 35 морски мили (около 56 км) от нея.  
 
Коя от следните бойни тактики най-вероятно е послужила като основа на 
тази легенда? 
 
а) На върха на кулата имало огромно огледало, което през деня концентрирало 
слънчевите лъчи, а през нощта – светлината на горящия огън, чрез което бойците 
запалвали вражеските кораби. 
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б) Кулата е давала лъжливи светлинни сигнали, чрез които е насочвала корабите 
към близките скалисти брегове, където те се разбивали. 
в) В основата на кулата е имало дървени катапулти за изстрелване на огромни 
камъни, с които потопявали вражеските кораби. 
г) Бойците изгасвали огъня на върха на кулата при наближаване на вражески 
кораби, които, останали без ориентир, подминавали Александрия. 
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ЧАСТ  4.  МАТЕМАТИКА 

1. Колко от логаритмите  525 log ;  12
4

1 log ;  342 log ; 

















2

2
2log

2

3

1,0
; 

 131 log  и 60log  нямат смисъл? 

 
а) шест 
б) пет 
в) четири 
г) три 

2. Коя от точките 








2

1
;

2

1
A ,  2;1B , 










2

1
;

2

1
C ,  2;8D  лежи върху параболата 

22xy  . 

 
а) А 
б) В 
в) С 
г) D 

3. Изразът 333 3,0.3:27,0  е тъждествен на: 

 

а) 3 3,0  

б) 0,3 

в) 3 003,0  

г) 3 

4. Ъглите α, β и γ от чертежа образуват изправен ъгъл. Тогава винаги е вярно 
равенството: 
 

а)    cossin  

б)    coscos  

в)    gtg cot  

г)    tgtg  

5. Даден е триъгълник АВС с лице S. Точка М е от страната BC, като BМ=4 cm, 
MC=2 cm. Определете каква част от лицето S на ∆АВС е лицето на ∆АМС. 
 

а) SS AMC
2

1
  

б) SS AMC
3

1
  

в) SS AMC
4

1
  

г) SS AMC
3

2
  

α 
β 

γ 

В А 

С 

М 
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6. В остроъгълния триъгълник АВС дължината на АВ е 6 cm, ∢САВ е означен с α и 

5

4
sin  . Ако лицето на триъгълника е 12 cm2, дължината на страната СВ е: 

 
а) 25 cm 
б) 5 cm 
в) 13 cm 

г) 13  cm 

7. Дадени са редиците: 
 
М: 7, 2, -3, -8, ... 
N: 1, 2, 4, 6, … 
P: 6, 10, 14, 18, … 
Q: 5, 10, 20, 40, … 
R: 27, 9, 3, 1, … 
 
От тези редици аритметични прогресии са: 
 
а) M, N, P 
б) Q, R 
в) M, P 
г) N, P, Q 

8. Дадени са числата m и n такива, че m=2.n. Ако тези числа, в посочения ред (…, m, 
n, …) са последователни членове на геометрична прогресия, то частното на тази 
прогресия е: 
 

а) 
2

1
      в) 2 

б) 1      г) d=n – m 

9. Сборните оценки от поредния изпит в конкурса „Танцувай с мен” на десетимата 
участници са съответно: 17, 13, 16, 18, 17, 16, 17, 18, 15, 16. Съответният 
статистически (вариационен) ред е: 
 
а) 17, 13, 16, 18, 15 
б) 17, 17, 17, 13, 16, 16, 16, 18, 18, 15 
в) 13, 15, 16, 17, 18 
г) 13, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18 

10. Стойността на произведението 4.sin75˚.сos75˚ е: 
 

а) 32  

б) 2 
в) 1 

г) 
2

1
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ЧАСТ  5.   ГЕОГРАФИЯ 

1. Кой от следните природни феномени е разположен на територията на Западния 
Тракийско-Родопски регион? 
 
а) Побитите камъни 
б) ждрелото на река Ерма 
в) Триградското ждрело 
г) пещерата Съева дупка 

2. Кой от слоевете на атмосферата може да бъде характеризиран по следния начин: 
 
Включва приземната част на атмосферата. В нея се намира 80% от общата 
маса на атмосферния въздух и се извършват всички процеси, определящи 
характера на времето. 
 
а) тропосфера 
б) стратосфера 
в) мезосфера 
г) термосфера 

3. За коя от страните е характерен вторият тип възпроизводство? 
 
а) Русия 
б) Франция 
в) Саудитска Арабия 
г) Гърция 

4. Коя от следните особености на промишлените отрасли се отнася единствено за 
енергетиката? 
 
а) структуроопределящ отрасъл 
б) моментът на производство съвпада с момента на потребление 
в) притежава разнообразна суровинна база 
г) използва големи количества суровини 

5. За кои части на България са най-характерни карстовите процеси и форми? 
 
а) за Дунавската равнина и Предбалкана 
б) за Рила и Сакар 
в) за Западните Родопи и Витоша 
г) за Горнотракийската низина и Странджа планина 

6. Изберете подходящото допълнение, за да бъде вярно следното твърдение: 
 
Характерна особеност на стопанството в България след Втората световна 
война е… 
 
а) изграждането на основната железопътна мрежа в страната 
б) подемът на екстензивното земеделие 
в) бързото развитие на промишлеността 
г) въвеждането на пазарна икономика 
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7. За коя зърнена култура, отглеждана в България, се отнася следната 
характеристика: 
 
Това е втората по значение зърнена култура. Използва се предимно за фураж. 
Отглежда се главно в Дунавската равнина. 
 
а) ечемик 
б) царевица 
в) ориз 
г) пшеница 

8. Изберете подходящото допълнение, за да бъде вярно твърдението: 
 
Урбанизационните процеси са характерни и за България. В средата на 70-те 
години на ХХ век са формирани няколко агломерации. Една от тях е… 
 
а) Русенската 
б) Великотърновската 
в) Плевенската 
г) Старозагорската 

9. В коя от посочените групи общини от Югоизточния регион средната гъстота на 
населението е под 10 д/кв км? 
 
а) Болярово, Елхово 
б) Руен, Айтос 
в) Царево, Созопол 
г) Малко Търново, Болярово 

10. Кои от полезните изкопаеми в Източния Тракийско-Родопски регион са с най-
голямо стопанско значение? 
 
а) варовици 
б) оловно-цинкова руда 
в) лигнитни въглища 
г) кафяви въглища 
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ЧАСТ  6.  ИСТОРИЯ 

1. Етнонимът „славини” се среща за пръв път в съчиненията на: 
 
а) римския историк Тацит 
б) византийския летописец Йоан Малала 
в) готския историк Йорданес 
г) западния летописец Зигеберт 

2. Най-големият разцвет на Одриската държава се свързва с управлението на цар… 
 
а) Терес 
б) Ситалк 
в) Севт 
г) Котис І 

3. Посочете неправилното твърдение относно предпоставките за приемането на 
християнството за държавна религия в България. 
 
а) християнството има задача да спомогне за окончателното решаване на 
проблема за господството на прабългарите над славяните 
б) налагането на християнството за държавна религия е необходимо, за да се 
ускори процесът на сливане на славяни и прабългари в една етническа общност 
като предпоставка за създаване на силна държава 
в) този акт се налага по държавнически съображения – необходимостта от 
политическа и културна интеграция на България с останалия европейски свят 
г) християнството дава нови аргументи за обяснение на настъпилите промени в 
социалното развитие на българското общество и на самодържавния принцип в 
статута на владетеля 

4. Шедьовър на преславската керамична иконопис през IX – X век е иконата на: 
 
а) св. Иван Рилски 
б) св. Димитър Солунски 
в) св. Теодор Стратилат 
г) св. Йоан Кръстител 

5. Посочете неправилното твърдение относно политиката, водена от Асеневци, и 
резултатите от нея. 
 
а) възстановяват българската държавност 
б) постигат териториално разширение на България 
в) превръщат България в основна политическа сила на Балканите 
г) проявяват дипломатически такт при уреждане на конфликта със западните 
рицари и Римската църква 

6. Коя от следните социални категории все още не съществува в структурата на 
българското общество през ХІV век? 
 
а) светска аристокрация 
б) технитари 
в) парици, отроци 
г) чифликчии 
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7. Балканските християни побеждават османските турци в битката при: 
 
а) Плочник през 1387 г. 
б) Черномен през 1371 г. 
в) Търново през 1393 г. 
г) Косово поле през 1389 г. 

8. Кое от следните въстания не е част от антиосманската съпротива на българите 
през ХVІІ век? 
 
а) въстанието на Карпош 
б) Второто Търновско въстание 
в) Чипровското въстание 
г) въстанието на Константин и Фружин 

9. Кое от следните твърдения за светското образование през Възрожденската епоха 
е неправилно? 
 
а) след Кримската война се създават смесени българо-турски училища 
б) светските училища се изграждат на принципа на самоуправлението и 
самоиздръжката 
в) светското образование през Възраждането е достъпно за момчетата и 
момичетата 
г) българското светско образование се стреми да прилага добрите европейски 
педагогически идеи 

10. Защо в навечерието на Балканската война българското правителство се насочва 
към създаването на Балканския съюз? 
 
а) за да реши по военен път българския национален въпрос 
б) защото се стреми да завоюва територии от съседните страни 
в) Великите сили настояват за създаването на такъв съюз 
г) по предложение на сръбското правителство 
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ЧАСТ  7.   ЛИТЕРАТУРА 

1. Посочете неправилното продължение на твърдението: 
 
В епохата на Българското възраждане възниква интерес към… 
 
а) историческото минало 
б) вътрешния свят на човека 
в) родовата общност 
г) родния език 

2. Едно от следните твърдения съдържа невярна характеристика на „Житие и 
страдания на грешния Софроний”. Посочете това твърдение. 
 

а) С тази творба Софроний Врачански продължава традицията на 
средновековната дамаскинска литература. 
б) „Житие и страдания” е автобиографична книга, написана на църковнославянски 
език. 
в) Творбата на Софроний, създадена в Румъния, става образец за модерна 
светска книга. 
г) Софроний Врачански е продължител на Паисиевото дело и с творбата си 
поставя началото на новобългарската мемоарна проза. 

3. Кое от следните твърдения за „Изворът на Белоногата” от П. Р. Славейков не е 
вярно? 
 
а) образът на Гергана е символ на устойчивото национално самосъзнание 
б) поемата, една от най-обичаните творби на Петко Славейков, е близка до духа 
на българските народни песни 
в) в поемата има фолклорни мотиви като съдбовна предопределеност, 
вграждане, вземане на китка и др. 
г) творбата, за разлика от други произведения от тази епоха, няма епиграф 

4. Развитието на българската литературата през 70-те години на ХІХ век свързваме 
с името на: 
 

а) Алеко Константинов 
б) Елин Пелин 
в) Христо Ботев 
г) Кирил Христов 

5. За повестта „Чичовци” е вярно, че… 
 

а) липсват връзки между тази повест и други Вазови произведения с подобна 
тематика 
б) авторът е представил революционните приготовления на героите в 
навечерието на Априлското въстание, а не тяхното битово-патриархално живеене 
в) първоначално творбата излиза под заглавие „Галерия от типове и нрави 
български” 
г) Вазов изгражда чичовците като колоритни образи, като прави това по начин, 
близък до Гоголевото повествование и изображение на героите 

 



 18 

6. Една от темите, които българските писатели и поети третират в своите 
произведения през 80-те и 90-те години на ХІХ век, е моралният упадък в 
обществото. При кого от посочените автори тази критична линия е най-слабо 
изразена? 
 
а) Иван Вазов 
б) Алеко Константинов 
в) Пенчо Славейков 
г) Михалаки Георгиев 

7. Яворовият лирически герой е носител на идеята за… 
 

а) постигнатия душевен покой и хармония със света 
б) оптимистичната вяра в по-доброто бъдеще 
в) драматично раздвоения свят на Аз-а 
г) любовта като единствения път към спасението 

8. Стихът “Прекрасно: - но що е Отечество?” от поемата “Септември” на Гео 
Милев изразява идеята за… 
 
а) Отечеството като неоспорима свръхстойност за всеки човек 
б) Отечеството като нещо прекрасно и дълбоко съкровено 
в) разпадането на националния живот и нееднозначността на понятието 
„Отечество” 
г) Отечеството като неделима част от духовния мир на човека 

9. Кое от твърденията не е вярно? 
 
В стихотворенията си Никола Вапцаров интерпретира идеята за… 
 
а) метежния устрем на революционните тълпи 
б) социалната и екзистенциалната драма на “малкия” човек 
в) борбата като ежедневие 
г) вярата в бъдещето като основание и стимул за живот 

10. Посочете вярното твърдение: 
 
а) Мичо Бейзадето е герой както на “Чичовци”, така и на “Под игото”. 
б) Разказът “Косачи” е от цикъла “Под манастирската лоза”. 
в) “Железният светилник” е повест за българските патриархални стойности. 
г) “Зимни вечери” е лирическа миниатюра. 
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КЛЮЧ ЗА ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ 
 

Въпрос/ Раздел/ Част 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. Общообразователна подготовка 

Част 1. Езикова култура 

г б в б г б г г б б 

Част 2. Семантика 

б в а б в б в а г а 

Част 3. Разсъждения 

в а в б б б в а б а 

Част 4. Математика 

б в б г б б в а г в 

Част 5. География 

в а в б а в б б г в 

Част 6. История 

в г а в в г а г а а 

Част 7. Литература 

б б г в г в в в в а 

 


