ПРИМЕРЕН ТЕСТ
ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 2019 г.

РАЗДЕЛ I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
1. Коя от творбите е елегия?
а. „Тихият пролетен дъжд” на Николай Лилиев;
б. „Хайдути” на Христо Ботев;
в. „Скрити вопли” от Димчо Дебелянов;
г. „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов.
2. В кой от редовете са свързани правилно името на автора и заглавието
произведението?
а. „Борба” – Иван Вазов;
б. „В полите на Витоша” – Пейо Яворов;
в. „На оня свят” – Алеко Константинов;
г. „Братчетата на Гаврош” – Никола Вапцаров.
3. В кой ред всички разкази са написани от Йордан Йовков?
а. „Божура”, „През чумавото”, „Задушница”;
б. „Серафим”, „Последна радост”, „Другоселец”;
в. „Ветрената мелница”, „Косачи”, „Албена”;
г. „Дядо Йоцо гледа”, „Шибил”, „Индже”.
4. Какъв е жанрът на стихотворението на Вазов „Опълченците на Шипка”?
а. ода;
б. елегия;
в. драма;
г. поема.
5. От кое произведение на Ботев е откъсът?
Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!
а. „Моята молитва”;
б. „Майце си”;
в. „До моето първо либе”;
г. „Борба”.
6. В кое от посочените произведения присъства темата за войната?
а. „Сиротна песен” на Димчо Дебелянов;
б. „Песента на колелетата” от Йордан Йовков;
в. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов;
г. „Гераците” от Елин Пелин.

7. Кое от изброените произведения внушава идеята, че трудът осмисля
живота на човека?
а. „Последна радост”;
б. „Песента на колелетата”;
в. „Вяра”;
г. „Занемелите камбани”.
8. За авторите от кой ред е характерно усещането,
несправедлив и трябва да се промени?
а. Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров;
б. Елисавета Багряна, Христо Ботев, Иван Вазов;
в. Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Димитър Димов;
г. Алеко Константинов, Гео Милев, Йордан Радичков.
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9. Как се нарича епизодът в епическата творба, в който се представят
събитията, станали след приключване на основната сюжетна линия?
а. пролог;
б. епилог;
в. развръзка;
г. кулминация.
10. Апелът „Елате ни вижте!” от едноименното стихотворение на Иван
Вазов е насочен към:
а. съвестта на българските управници;
б. съпричастието на целия славянски свят;
в. турските поробители;
г. освободителката ни – Русия.
11. В кой ред е допусната правописна грешка?
а. подлез, залив, изгрев;
б. изпаднал, сладко, възторжен;
в. националистки, расистки, светски;
г. сграда, сватбари, одбрана.
12. В кой ред думите НЕ са синоними?
а. широта – размах;
б. перифраза – периметър;
в. защита – закрила;
г. старание – усърдие;
13. Кое от имената на географски обекти е написано правилно?
а. кралство Белгия;
б. Индийски Океан;
в. Старо оряхово;
г. Стара планина.
14. В кое от изреченията НЯМА правописна грешка?
а. Зимната олимпияда ще се проведе в Пекин през 2022 година;
б. От МВР взеха засилени мерки за сигурност преди абитюрентските балове;
в. Ако участвате в томболата, може да спечелите ваучер на стойност 100 лв.;
г. Мускетарът скочи на коня си и след броени минути се загуби в далечината.

15. В кое от изреченията ИМА правописна грешка?
а. Ние предлагаме пълен набор от ски под наем и сноуборд пакети;
б. В склада за книги работят две материалноотговорни лица;
в. Цветът на меда може да варира от светло жълт до кафяв;
г. Всички страни членки са подписали документа за сътрудничество.
16. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?
а. Децата, чийто родители живеят в чужбина, са в риск;
б. Ако се вгледаме в хората, с които се срещаме, ще видиме, че те често са
намръщени и угрижени;
в. За да не губим време, аз се качих на велосипедът си;
г. Ние всички подкрепяме такива инициативи, чрез които се популяризира
ползата от четенето.
17. В кое от изреченията ИМА пунктуационна грешка?
а. Трудно можеш да се харесаш на всички;
б. Това може да разбере, само който го е преживял;
в. Светът е оцелял, защото се е смял;
г. Следващите няколко часа минаха като в мъгла.
18. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
а. Изпитът, който ни предстои е много труден и дълъг.;
б. Той говореше спокойно въпреки, че всички около него бяха ядосани;
в. Баба ми, като въздъхна почна да разказва за младостта си;
г. Макар ние да не усещаме, знаем, че Земята се движи.
19. В кое изречение НЯМА лексикална грешка?
а. Остроумието в сложни ситуации винаги е било неговата запазена мярка;
б. Обичам да го слушам, защото винаги се изразява лаконично и кратко;
в. След катастрофата човекът получи анамнеза и забрави всичко;
г. Целта на добрите оратори е да въздействат с думите си на публиката.
20. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?
а. трепва ми сърцето – къса ми се сърцето;
б. вкарвам в пътя – слагам на мястото;
в. кривя си шапката – свалям шапка;
г. скубя си косите – вадя си очите.
КРАЙ НА РАЗДЕЛ I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ
21. Аспаруховите българи се заселили в:
а. Македония;
б. Мизия;
в. Тракия;
г. Онгъла.
22. С кой български владетел свързвате активната строителна дейност в
държавата?
а. Крум;
б. Омуртаг;
в. Маламир;
г. Пресиян.
23. Кой от изброените ученици на св. св. Кирил и Методий не пристига в
България?
а. Наум;
б. Климент;
в. Горазд;
г. Ангеларий.
24. След битката при с. Ключ през 1014 г. пленените от византийския
император Василий II български войници били:
а. ослепени;
б. освободени;
в. убити;
г. отведени в робство.
25. Коя династия не е управлявала Второто българско царство?
а. Асеневци;
б. Тертеровци;
в. Крумовата династия;
г. Шишмановци.
26. Родният град на Софроний Врачански е:
а. Банско;
б. Габрово;
в. Враца;
г. Котел.
27. Първото елинобългарско училище е открито от:
а. Найден Геров;
б. Емануил Васкидович;
в. Неофит Рилски;
г. Васил Априлов.

28. Кой е създател на Първата българска легия?
а. Георги Раковски;
б. Любен Каравелов;
в. Васил Левски;
г. Христо Ботев.
29. Априлското въстание избухва през:
а. 1875 г.;
б. 1876 г.;
в. 1877 г.;
г. 1878 г..
30. Кои от изброените личности са войводи на чети, които навлизат в
българските земи по време на Априлското въстание?
а. Хаджи Димитър и Стефан Караджа;
б. Панайот Хитов и Филип Тотю;
в. Христо Ботев и Таньо Стоянов;
г. Цанко Дюстабанов и Ангел войвода.
31. Кое събитие се е състояло на 14 април 1879 г.?
а. Учредителното събрание приема Търновската конституция;
б. Първото Велико народно събрание избира български княз;
в. Европейската комисия избира губернатор на Източна Румелия;
г. Европейската комисия изработва Органическия устав на Източна Румелия.
32. През 1907 г. е убит българският министър-председател:
а. Стефан Стамболов;
б. Димитър Греков;
в. Димитър Петков;
г. Васил Радославов.
33. С кой договор завършва Първата балканска война?
а. Лондонски;
б. Букурещки;
в. Ньойски;
г. Парижки.
34. Цар Фердинанд I абдикира в края на:
а. Първата балканска война;
б. Втората балканска война;
в. Първата световна война;
г. Втората световна война.

35. Кой от изброените политици не е представител на Демократическия
сговор?
а. Александър Стамболийски;
б. Александър Цанков;
в. Андрей Ляпчев;
г. Атанас Буров.
36. Коя от изброените партии не участва в Отечествения фронт?
а. Народен съюз „Звено“;
б. Българска работническа партия (комунисти);
в. БЗНС „Пладне“;
г. Демократическа партия.
37. В коя от изброените организации не членува България в периода на
Студената война?
а. Съвет за икономическа взаимопомощ;
б. Организация на обединените нации;
в. Европейска икономическа общност;
г. Организация на Варшавския договор.
38. Масовото изселване на българските турци през лятото на 1989 г. е
известно като:
а. „Възродителен процес“;
б. „Голямата екскурзия“;
в. „Големия преход“;
г. „Голямата депортация“.
39. През коя година България става член на НАТО:
а. 2003;
б. 2004;
в. 2005;
г. 2007.
40. Коя от изброените личности не е била министър-председател на
България през 90-те години на XX век?
а. Тодор Живков;
б. Жан Виденов;
в. Иван Костов;
г. Любен Беров.
КРАЙ НА РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ

РАЗДЕЛ III. ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА
41. Коя от посочените страни е монархия по форма на държавно
управление?
а. Бразилия;
б. Франция;
в. Италия;
г. Япония.
42. ФАО е специализирана организация към ООН, която се занимава с
проблемите, свързани с:
а. прехраната на населението и земеделието;
б. ядреното разоръжаване;
в. трайната безработица;
г. националната сигурност.
43. Териториалната цялост на Република България е:
а. неприкосновена;
б. гарантирана от много страни;
в. е ограничена;
г. решена.
44. Според Конституцията и законите на страната ни, Република България
е:
а. независима сфера на самоизява на свободни граждани и доброволни
сдружения и организации с нестопанска цел;
б. страна с континентална правна система;
в. правова държава;
г. страна с правен механизъм, подпомагащ съсредоточаването на правомощия в
една власт или институция.
45. Българските граждани, пребиваващи в чужбина, са:
а. под закрилата на Република България;
б. граждани на света;
в. са притежатели на визи и разрешения за влизане и пребиваване или летищен
транзит;
г. мигранти, търсещи икономически просперитет и политическата стабилност.
46. Според Конституцията, никой не може да бъде подлаган на:
а. робство и търговия с роби във всичките им форми;
б. непроизволно или незаконно вмешателство в личния му живот;
в. мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на
насилствена асимилация;
г. задължително следене, фотографиране, филмиране, записване или подлаган на
други подобни действия.
47. Според Конституцията, гражданите имат право да се събират при
следните условия:
а. мирно и без оръжие на събрания и манифестации;
б. гласуват на национален референдум;
в. предявяване на иск за обезщетение;
г. да се движат и да пребивават свободно.

48. Според Конституцията, гражданите са длъжни:
а. да не оказват съдействие на органите на властта и да не предоставят всяка
постъпила или придобита от тях информация;
б. да оказват съдействие на държавата и обществото в случай на природни и
други бедствия при условия и по ред, определени със закон;
в. да подават жалби срещу индивидуални административни актове;
г. да не спазват разпорежданията и да оказват съдействие на органите съгласно
държавната политика при бедствия и аварии при изпълнение на служебните им
задължения.
49. Осигуряването на обществения ред и националната сигурност и
осъществяването на общото ръководство на държавната администрация и
на Въоръжените сили се извършва от:
а. Министъра на здравеопазването;
б. Заместник министър-председател по правосъдната реформа;
в. Министерски съвет;
г. Министъра на енергетиката.
50. Как се осъществява правосъдието?
а. в името на банковата тайна;
б. в името на споразумение;
в. в името на съдебната власт;
г. в името на народа.
51. Европейските държави смятат, че разрешаването на споровете трябва
да е:
а. чрез мирно сътрудничество и взаимно разбирателство;
б. чрез прогресивно повишаване на напрежението и сблъсъците между
държавите;
в. чрез сигурни и динамични недемократични действия;
г. разрушително.
52. НАТО се ангажира да осъществява непрекъснат процес на реформи в
посока:
а. постигане на повече ефективност, ефикасност и гъвкавост.
б. завладяване на нови земи и планети;
в. тотална промяна на позициите си по отношение на сигурността.
г. откриване на нови пазари.
53. Кои два полюса характеризират модерните общества:
а. природа и общество;
б. свят и личност;
в. индустрия и туризъм;
г. независимост и суверенитет.
54. С какво се свързва понятието „екологично съзнание“?
а. с „истинското съзнание“;
б. с природните ресурси;
в. с устойчиво развитие;
г. с „неисторична реалност“.

55. Какъв е смисъла на понятието „глобалност“?
а. изправяне срещу екологичните последици за цялата планета;
б. загубване на усещането за сигурност;
в. съществуване на локални транспортни и комуникационни системи;
г. възприемането на ценностите на глобализма.
56. Какво се разбира под думата „гражданство“?
а. политическо равенство на всички хора;
б. като граждански статус – съвкупност на всички човешки права;
в. всички прояви на гражданско участие;
г. дейност на гражданите.
57. Основна форма на отстояване на социални права на работниците в
съвременния свят са:
а. професионалните съюзи;
б. бизнес организациите;
в. привилегированите организации;
г. политическата власт.
58. Политическото говорене за социална адаптация на малцинствата се
нуждае от:
а. нов прочит и „превод“ на равнището на всекидневен език;
б. социална интеграция;
в. запазване на статуквото;
г. демонстриране на умения.
59. Кои са основните раздели за действие според Европейската харта за
фундаменталните права на работниците?
а. свободно движение, заетост и възнаграждение;
б. свобода на словото, различия в половете и консултации;
в. конкуренция, стабилност на пазарите и постъпленията;
г. опазване на околната среда, социални въпроси и стандарти.
60. Членството в Европейския съюз дава:
а. пазарни способности и конкурентоспособности;
б. производство и контрол на качеството;
в. европейски финансови договори;
г. интеграция и европейски хоризонти.
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