
Пробен изпит по Микробиология 

 

1. Ресните при бактериите са средство за прикрепване: 
а) Да                           б) Не 
 

2. Ендотоксините са протеини: 
a) Вярно                  б)   Невярно 
 

3. Вярно ли е твърдението, че микроаерофилните бактерии растат в среда с 
понижено парциално налягане на кислород: 
а) Вярно                  б)   Невярно 
 

4. Автоклавирането е ефективна форма на стерилизация с влажна топлина по 
отношение на вегетативните клетки, но не и на бактериалните спори: 
а) Вярно                  б)   Невярно 
 

5. Антибиотичната  резистентност  представлява  развитие  на  устойчивост 
(резистентност) на човешките клетки към антибиотиците: 
а) Вярно                  б)   Невярно 
 

6. NK-клетките играят важна роля в противовирусната защита: 
а) Да                             б) Не 
 

7. Основните механизми за вътреклетъчно убиване на бактериите при фагоцитоза 
са два: 
а) Да                             б) Не 
 

8. Имунната система не притежава функцията да разграничава собствени от чужди 
антигени: 
а) Вярно                   б) Невярно   
 

9. Тетаничният токсоид  е ваксина, която се получава чрез обработване на 
екзотоксина на Clostridium tetani: 
а) Вярно                  б) Невярно 
 

10. Хаптените са непълноценни антигени, притежаващи способността да индуцират 
образуване на антитела и да се свързват с тях: 
а) Вярно                  б) Невярно 
 

11. При Mycobacterium tuberculosis  се наблюдава незавършена фагоцитоза: 
  а) Да                  б)   Не 
 

12. Характерно за бактериите от сем. Enterobacteriaceae е, че са спорообразуващи: 
а) Вярно                       б) Невярно 
 



13. Haemophillus influenzae е Грам-положителен кокобактерий: 
а) Вярно                б) Невярно 
 

14. Причинителят на сифилис се нарича Treponema vincentii: 
а) Да                  б)   Не 
 

15. Хламидиите са облигатни вътреклетъчни паразити: 
а) Вярно                б) Невярно 
 

16. Western-blott  e потвърдителен тест за HIV: 
а) Вярно    б) Невярно 
 

17. Серологичната диагноза на вирусните инфекции се базира на специфичния  
хуморален имунен отговор на пациента: 
а) Вярно          б) Невярно 

18. Някои вируси притежават допълнителна обвивка – енвелоп, разположена под 
капсида: 
а) Да               б) Не 
 

19. Вирусите могат да се култивират върху агарови хранителни среди и клетъчни 
култури: 
а) Да          б) Не 
 

20. Хепатит Е се предава по парентерален път: 
а) Вярно      б) Невярно 
 

21. Коя структура е характерна за прокариотите, но не и за еукариотите: 
а) рибозоми    в) пептидогликан 
б) цитоплазмена мембрана  г/ ДНК 
 

22. За появата на колонии след посявката, необходимото време за повечето 
бактерии е: 
a) 2 часа 
б) 20-30 минути 
в) 1 седмица 
г)  24-48 часа 
 

23. За коя фаза от растежната крива на бактериалната популация, развиваща се в 
затворена система, е характерно изравняване броя на живите и броя на умрелите 
бактерии: 
а) Lag-фаза 
б) логаритмична фаза 
в) стационарна фаза 
г) фаза на отмиране 
 

24. Мезозомите на бактериите са: 



а) средство за хранене  в) еквивалент на митохондрии 
б) органели за прикрепяне  г)  средство за движение  
 

25. Големината на бактериите се измерва в: 
а) милиметри   в) нанометри 
б) микрометри   г)пикометри 
 

26. Вторичният имунен отговор се характеризира с изработване на антитела от клас:  
а) IgG 
б) IgМ 
в) IgА 
г) IgD 
 

27. NK-клетките и цитотоксичните Т-лимфоцити имат основна протективна роля в 
имунитета срещу: 
а) вируси и тумори 
б) токсигенни бактерии 
в) естрацелуларни бактерии 
г) интрацелуларни бактерии 
 

28. Интерферон-гама базираните тестове се използват за диагностика на 
туберкулозна инфекция и се основават на повишено отделяне от лимфоцитите 
на: 
а) антитела 
б) интерферон 
в) острофазови протеини 
г) кислородни радикали 
 

29. Алергия от забавен тип е: 
а) анафилактичният шок 
б) серумната болест 
в) пробата на Манту 
г) хемолитичната болест 
 

30. Кои от антителата преминават през плацентата: 
а) IgG 
б) IgМ 
в) IgА 
г) IgD 
 

31. Шигелите предизвикват заболяването: 
a) газова гангрена  в) дифтерия 

 б) дизентерия    г)  коклюш 
 

32. Образуването на псевдомембрани в гърлото се наблюдава при: 
а) туберкулоза 



б) коклюш 
в) дифтерия 
г) тетатус 
 

33. Кои от твърденията за туберкулозните бактерии са верни: 
а) притежават метахроматични телца 
б) образуват терминално разположени спори 
в) те са прави или леко извити пръчки 
г) имат капсула 
 

34. Кои от изброените морфологични характеристики се отнасят за Clostridium 
perfringens: 
а) Грам-отрицателен бактерий със субтерминално разположена спора 
б) Грам-положителна пръчка с централно разположена спора 
в) образува терминално разположена спора 
г) Грам-отрицателен бактерий, който има терминално разположена спора 
 

35. Vibrio cholerae причинява: 
а) полово-предавана инфекция 
б) остър менингоенцефалит 
в) остър гастроентерит със загуба на вода и електролити 
г) хеморагично възпаление на лигавицата на дебелото черво 
 

36. Срещу кое от посочените вирусни заболявания няма създадена ваксина: 
а) рубеола    г) паротит 
б) морбили    д) хепатит С 
 

37. Лабораторният скрининг за HIV-серопозитивност се осъществява първоначално 
чрез: 
а) неутрализационен тест 
б) реакция за свързване на комплемента 
в) ELISA метод 
г) пасивна хемаглутинация 
 

38. Кои от изброените вируси се отличават с голяма антигенна изменчивост: 
а) вирус на беса 
б) грипен вирус тип А 
в) морбилен вирус 
г) хепатит С вирус 
 

39. Кой клас специфични антитела са във висок титър в серума на бебе с вродена 
рубеола: 
а) IgG 
б) IgA 
в) IgM 
г) IgE  
 



40. Вирусът на СПИН се предава по всички посочени механизми С ИЗКЛЮЧЕНИЕ 
НА: 
а) парентерален   в) трансплацентарен 
б) сексуален    г) въздушно-капков   
 

41. Пилите при бактериите могат да служат за: 
а) движение  
б) хранене 
в) конюгация  
г) дишане 
д) адхезия   
е) оцеляване 
 

42. Кой от посочените елементи се открива само в клетъчната стена на Грам 
отрицателните бактерии: 
а) D-аминокиселини 
б) тейхоеви киселини 
в) тейхуронови киселини 
г) липид А 
д) пептидогликан  
е) О-специфичен полизахарид 
 

43. Кои структури на бактериите са изградени от белтъци? 
а) гликокаликс 
б) спори 
в) аксиални филаменти  
г) липополизахарид 
д) фимбрии 
е) пептидогликан 
 

44. Посочете верните твърдения, отнасящи се за макролидните антибиотици: 
а) предпочитана група като алтернатива за перорално лечение на пациенти с 
пеницилинова алергия 
б) действат на ниво инхибиране синтеза на нуклеиновите киселини 
в) към тази група са Erythromycin, Clarithromycin, Azithromycin и др. 
г) използват се за лечение на тежки болнични инфекции 
д) не могат да се използват при малки деца и бременни жени 
е) действат на ниво инхибиране синтеза на клетъчната стена 
 

45. За специфична профилактика и лечение на тетанус след нараняване или 
ухапване от животно се прилагат: 
а) жива атенюирана ваксина 
б) аминогликозиди 
в) анатоксин (токсоид) 
г)  убита ваксина 
д) антитоксичен серум  
e) хипербарна камера 



 
46. Изразен локален имунен отговор има при: 

а) туберкулоза 
б) полиомиелит 
в) чума 
г) гонорея 
д) СПИН 
е) дифтерия 
 

47. В клетъчно-медиирания имунитет участват: 
а) В-лимфоцити 
б) Тh-лимфицити 
в) NK-клетки 
г) макрофаги 
д) сегментоядрени левкоцити 
е) Тс- лимфоцити 
 

48. Кои от антителата активират комплемента: 
а) IgA 
б) IgD и IgM 
в) IgM 
г) IgE 
д) IgG и IgA 
е) IgG 
 

49. Всички изброени ваксини са задължителни в България с изключение на: 
а) противококлюшна 
б) противотуберкулозна 
в) противочумна 
г) противодифтерийна 
д) противохолерна 
е) противотетанична 
 

50. Менингококовата болест клинично може да се прояви като: 
а) ентероколит 
б) менингит 
в) остър хепатит 
г) цервицит 
д) пиелонефрит 
е) синдром на Уотърхаус-Фридериксен 
 

51. Характерното разположение на пневмококите в директен микроскопски 
препарат е: 
а) по двойки 
б) на групи като грозд 
в) в тетради 
г) интрацелуларно 



д) екстрацелуларно 
е) палисадно 
 

52. Кои твърдения за гонококите са верни: 
а) те са Грам положителни коки, разположени във верижки 
б) те са Грам отрицателни бъбрековидни коки, разположени по двойки 
в) вирулентните щамове притежават адхезивни пили 
г) най-важният патогенен фактор е екзотоксин 
д) притежават протеинова капсула 
е) не се разполагат интрацелуларно 
 

53. Подходящи среди за култивиране на анаеробните бактерии са: 
а) тиогликолатна среда  
б) среда на Льофлер 
в) среда на Цайслер 
г) TCBS агар 
д) обикновен агар 
е) среда Борде-Жангу 
 

54. Кои от изброените микроорганизми причиняват диарийни заболявания при 
човека: 
а) Treponema pallidum 
б) Helicobacter pylori 
в) Vibrio cholerae 
г) Yersinia enterocolitica 
д) Borrelia recurrentis 
е) Listeria monocytogenes 
 

55. Пситакозата е заболяване, което:  
а) има за резервоар на причинителя много видове домашни и диви птици 
б) е антропоноза 
в) представлява атипична пневмония 
г) се лекува с пеницилин 
д) се усложнява с колит 
е) се предава по трансмисивен път 
 

56. Посочете специфичните клинични прояви, характерни за първия стадий в 
развитието на придобития сифилис: 
а) сифилиди 
б) твърда неболезнена язва 
в) гуми 
г) регионерен лимфаденит 
д) енцефалит 
е) офталмит 
 

57. По кои от изброените механизми се предава вирусът на СПИН: 
а) аерозолен 



б) парентерален 
в) алиментарен 
г) трансплацентарен 
д) чрез членестоноги 
е) въздушно-капков 
 

58. Epstein-Barr virus води до: 
а) сарком на Капоши 
б) лимфом на Бъркит 
в) конгенитални увреждания 
г) чернодробен карцином 
д) назофарингеален рак 
е) рак на маточната шийка 
 

59. Кои твърдения за полиомиелитния вирус са НЕВЕРНИ: 
а) типични са хроничните форми  
б) характерни за заболяването са вялите парализи 
в) безсимптомните форми са многократно повече от клинично проявените 
г) заразяването с вируса  става чрез сексуален контакт 
д) уврежда двигателните неврони на гръбначния мозък 
е) изолирането му се извършва върху клетъчни култури 
 

60. Кои от изброените вируси са ДНК: 
а) Influenza virus 
б) Varicella-zoster virus 
в) Hepatitis C virus 
г) Hepatitis B virus 
д) Human Corona virus 
е) Rabies virus 
 

61. КАЗУС 1 – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОБЕН ИЗПИТ 

След фрактура 71-годишен мъж, приет в Клиника по ортопедия и травматология, е подложен на 
тежка операция за смяна на дясната тазобедрена става. Пациентът е получил венозна 
антибиотична профилактика в периоперативния период. На седмия ден от операцията се 
появяват фебрилитет, възпаление и секреция от раната. Извършена е хирургична обработка и са 
взети проби за микробиологично изследване.  При посявката на раневия секрет върху кръвен агар 
се наблюдава растеж на колонии с бета хемолиза, а на Левин агар няма растеж. Микроорганизмът 
дава положителен каталазен и отрицателен оксидазен тест. 



 

 Кой е най-вероятният причинител на инфекцията: 
а) Streptococcus pyogenes 
б) MRSA 
в) Escherichia coli 
г) Pseudomonas aeruginosa 
 
62.  Какви други тестове бихте направили за потвърждаване на диагнозата: 
а) Оптохинов тест 
б) Пъстра редица за чревни бактерии 
в) CAMP тест и Бацитрацин 
г) Плазмокоагулазен тест 
 
63. Коя е най-подходящата терапия:  
а)  Пеницилин 
б) Карбапенеми 
в) Цефтриаксон 
г) Гликопептиди 
 

 

 

 

64. КАЗУС 2– ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОБЕН ИЗПИТ 
7-годишно момиченце е заведено от майка си на преглед при личния лекар поради повишена 
температура и оплаквания от зачервено гърло и болка при преглъщане и говор. Оплакванията й 
започнали преди няколко дни, но симптоматичните средства не ги облекчили. От физикалния 
преглед се виждат увеличени сливици с белезникави гнойни налепи по тях. Взет е гърлен 
секрет за микробиологично изследване. След 24ч. култивиране на посявката върху кръвен агар 
се наблюдават прозрачни колонии с β-хемолиза, които са каталаза отрицателни.  



 

 

Кой е най-вероятният причинител на инфекцията: 
а) Candida albicans 
б) Streptococcus pyogenes 
в) Corynebacterium diphtheriae 
г) Staphylococcus aureus 
 
65.  Коя е най-вероятната диагноза: 
а) Дифтерия 
б) Соор 
в) Стрептококова ангина 
г) Стафилококова инфекция на гърлото 
 
66. Коя е най-подходящата терапия:  
а) Флуконазол 
б) Противодифтериен серум 
в) Пеницилин 
г) Ванкомицин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


