ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ
Примерен тест
I. Тест

Посочете правилния отговор:
1. Тази ....................... времето е много приятно.
а/ сезона
б/ години

в/ лято
г/ есен

2. На снимката виждам................................................................ .
а/ два туристи
б/ двама туриста

в/ двама туристи
г/ два туриста

3. Г-н Иванов купува няколко ................................... и вестник.
а/ билети
б/ билета

в/ билетът
г/ билет

4. Той я попита ............................. има сандвичи.
а/ ако
б/ дали

в/ обича ли
г/ че

5. В ........................ квартал живееш – голям или малък?
а/ кой
б/ чий

в/ какъв
г/ кои

6. В стаята има два ........................................ прозореца.
а/ голями
б/ голяма

в/ големи
г/ голям

7. Ще дойда ................................. 5 и 6 часа.
а/ около
б/ към

в/ между
г/ до

8. Искам да облека ................................. пуловер.
а/ черения
б/ черното

в/ черния
г/ черният

9. Димо вървеше ......................... средата на тротоара.
а/ из
б/ по

в/ край
г/ през
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10. Качвам се на третия етаж ....................... асансьора.
а/ в
б/ с

в/ пред
г/ от

11. Купи ли лекарствата на Мария?
а/ Да, купих им ги.
б/ Да, купих й ги.

в/ Да, купих му ги.
г/ Да, купих и го.

12. ..................................... познават всички студенти.
а/ На тебе
б/ Тебе ти

в/ Тебе те
г/ На тебе ти

13. Студентът,............................ отива на изпит, е колегата ми.
а/ кой
б/ на който

в/ който
г/ които

14. ..................................... решение е да взема всички изпити.
а/ Моето
б/ Своето

в/ Моят
г/ Моята

15. Всеки човек обича семейството ......................... .
а/ свой
б/ се

в/ своето
г/ си

16. Ето автобуса, ................................. ще пътувате.
а/ с когото
б/ с кой

в/ с която
г/ с който

17. Преди да ................................ в офиса, тя купува вестник.
а/ отида
б/ отива

в/ отиваше
г/ отиде

18. Преди седмица те .............................. две свои приятелки.
а/ видиха
б/ видях

в/ видяха
г/ виждат

19. Заминавам за Варна на ................................... март.
а/ седеми
б/ седмия

в/ седми
г/ седем
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20. Докато аз ................................. по телефона, той.............................. .
а/ говорех, пишеше
б/ говоря, пишеше

в/ говорих, пише
г/ говорех, писах

21. Когато Слави влезе, Елена................................кафето си.
а/ пиех
б/ пих

в/ пиеше
г/ пие

22. Когато отидох на лекции, преподавателката вече...................................... .
а/ е влязъл
б/ беше влязла

в/ влезе
г/ влязла

Посочете синоним на подчертаната дума:
23. Денем ходеше на лекции, а вечер работеше.
а/ нощем
в/ сутрин
б/ през ден
г/ през деня
24. Върнах се вкъщи и започнах да уча.
а/ влязох
б/ прибрах се
25. Мисля, че не си прав.
а/ сгреша
б/ грешиш

в/ отворих
г/ отидох
в/ грешка
г/ греша

Посочете антоним на подчертаната дума:
26. Каквото търсиш, това ще ....................................... .
а/ намира
в/ срещнеш
б/ намериш
г/ вземеш
27. Цяла седмица бях болен, но вече съм.................................. .
а/ добре
в/ добър
б/ здрав
г/ весел
28. От години те живееха на тази тиха улица.
а/ хубава
б/ малка

в/ шумна
г/ широка

II. Иван и Емил са съквартиранти. Иван е свободен, а Емил трябва да отиде на
лекции. Емил казва на Иван да изчисти стаята и да я подреди. След това да измие
съдовете и да ги прибере в шкафа. Когато свърши всичко, да излезе и да купи цветя за
колежката им. На обяд да хапне сандвичи и да не приготвя нищо за вечеря, защото ще
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ходят на рожден ден. Казва му още да не се притеснява, ако закъснее малко, да бъде
готов и да го чака.
Какво казва Емил на Иван? Напишете неговите думи, като използвате императив.
Иване, изчисти стаята и я подреди. След това измий
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

III. Трансформирайте текста в минал план:
Днес е рожденият ден на приятелката ми. Събуждам се рано и ставам. Мия се,
обличам се и отивам в кухнята. Правя си кафе. Докато пия кафето, мисля какво да й
купя. Навън е студено – вали сняг и духа вятър, но трябва да изляза... Ще търся
подарък, който да й хареса.
Магазините вече са отворени. Влизам в един, но не успявам да избера нищо. Вървя
по улицата, когато случайно срещам Стефан. И той е излязъл да търси подарък. Купил
е интересна книга. Много иска да поговорим и отиваме да пием чай. През цялото време
той ми разказва интересни истории, а аз мълча и го слушам. Накрая Стефан ми
предлага да отидем в зоомагазина. Чудесна идея! Ще ми помогне за подаръка. На
витрината виждаме малко кученце. Зная, че приятелката ми иска да има куче. Тя много
обича животните. Решавам да й го купя…
Вчера беше рождения ден на приятелката ми. Събудих се рано……………..
IV. Трансформирайте диалога в непряка реч!
Калина: - Ало, здравей Мария! Къде бяхте вчера, не можах да ви открия?
Мария:

- Бяхме на Витоша. Времето беше чудесно и цял ден се разхождахме.

Върнахме се вечерта.
Калина: - Може ли да говоря с Яна?
Мария: - Няма я. Отиде в поликлиниката.
Калина: - Защо? Какво се случи?
Мария: - Снощи я заболя зъб. Не можа да мигне. Сутринта стана рано и отиде на
преглед. Чакам я да се върне скоро. Ела да я видиш, ако можеш.
Калина: - Не мога да дойда сега, защото отивам на лекции. Ще се обадя по-късно,
но довечера непременно ще мина да ви видя. Имате ли нужда от нещо?
Мария: - Моля те, купи някакъв сок, защото вероятно Яна няма да може да яде!
Калина: - Добре, ще се видим довечера.
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V. Попълнете празните места с подходящи нелични глаголни форми. При
необходимост съгласувайте и членувайте.
o Нуклеиновите киселини са /откривам/ …………………….. преди повече
от 100 години в ядрата на клетки, /изолирам/……………..от гной.
o Във въздуха има бактерии, когато има условия за .................../запрашавам/
и при ........................ /отделям/ на пръски от болни хора и животни от
......................../кашлям/, ......................./кихам/ и т.н.
o Антраксът е опасно..................../заболявам/, ................../засягам/ кожата,
белите дробове или храносмилателната система.
o Стимулационното /повишавам/………………………. на жизнените
процеси е физиологично /явявам/…………………. .
o
VI. Посочете синонимите на:
филтрирам - …………………..
специфичен - …………………
патогенен - ……………………

дехидратация- ……………………..
токсичен - …………………………
гърч - ……………………………..

VII. Образувайте словосъчетания с прилагателни имена:
• температура на тялото - ………………………………
• дял на белия дроб - …………………………………..
• дърво от бронхи - …………………………………….
• епител от много слоеве - ……………………………
• предписание на лекар - …………………………….
• тинктура от валериана - …………………………….
• канали на черния дроб - ……………………………
• течност между клетките - ………………………….
• метаболизъм на клетката - ………………………….
• център на слуха - ……………………………………
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