
Уважаеми колеги,  

              Студенти по фармация,  

        Моля прочетете внимателно следните указания  отнасящи се до 
Вашия изпит по обща и клинична патология, който ще се проведе през 
месец юни  2021 г. присъствено ! 

        Изпитите ще започнат в 8.00 ч. 

     В аудиторията ще бъдат допускани само студентски групи, които 
са определени за съответния ден,  задължително с маски (които 
желаят може да носят и ръкавици);  ако е необходимо, за  да се 
осигури необходимото отстояние,  ще се влиза на части в 
аудиторията. 

 

        Резултатите от изпита ще зависят от отговорите Ви  на  21  затворени 
въпроса и 4 отворени. 

        Затворените въпроси представляват тест.  

        Всеки въпрос има по само по един верен отговор. Всеки верен 
отговор на първите десет въпроса (трябва да изберете отговор от две 
възможности) носи по 1 точка; верните отговори на въпроси от 11 до 21  
вкл. (трябва да избирате между четири възможности)  носят по 2 точки. 
Максималният брой точки е 32. 

       Отворените въпроси   изискват да дадете определение, да 
опишете видове лезии, класификация, еволюция и др. (виж 
примери по-долу). Ще трябва да отговорите на четири отворени 
въпроса – на два от общата патология и на два от специалната. 
Според пълнотата на отговора на отворения въпрос, ще получите 
съответно: 

       0 точки – няма отговор/грешен отговор 

       1 точка  - отговор за среден (3) 

       2 точки  - отговор за добър (4) 

       3 точки  - отговор за много добър (5) 

       4 точки - отговор за отличен (6) 



   Преценката за броя на точките ще се извърши от комисия – 
хабилитиран преподавател и асистент.  

 

    Следва сумиране на броя на точките от теста (затворените 
въпроси) + тези заслужени от отговорите на отворените въпроси. 

     32 т. + 16 т. = 48 т. (макс. бр.)  

     Сборът ще определи крайната оценка от изпита съгл. следната 
схема. 

          до 29 т. вкл. (60 %) – слаб (2) 

          30 – 35 точки      - среден (3)             

          36 – 40 точки      - добър (4) 

          41 – 45 точки      - мн. добър (5) 

          46 – 48 точки      - отличен (6) 

 

   Времето, с което ще разполагате за изпита (отговори на 
затворените и отворените въпроси) ще бъде 60 мин.   

               Няма да се провежда устен изпит ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Примерни въпроси : 

 

 

 

№  

     

       Затворени въпроси 

 

              
отговор 

 

Прибл. 
време за 
отговор 

 

Оцен-
ка  в 
точки 

1.  Казеозна ли е некрозата при 
инфаркт на мозъка? 

а) да   

 б) не 
(верен) 

  

30 сек 

 

1 т. 

2  

  Открива ли се кафявия 
пигмент билирубин при 
кафява индурация на белите 
дробове ? 

 

а) да 
(грешен)   

 б) не 

 

30 сек 

 

 0 т. 

 ………………… ……………
………. 

……… …….. 

 
12 

 

Мускатовият черен дроб е 
резултат на : 

а) остър 
венозен 
застой 

б) 
хроничен 
венозен 
застой  

   (верен) 

в) остър 
вирусен 

 

 

1 мин.  

 

 

2 т. 



хепатит      

г) токсична 
дистрофия 
на черния 
дроб 

21 Гумата е : а) първичен 
афект при 
луес 

б) 
болезнена 
язва 

в) среща се 
при 
втората 
фаза на 
луес 

(грешен) 

г) проява 
на третичен 
луес 

(верен) 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

0 т. 

 

   Отворени въпроси :  

1. (от обща патология) Какво представлява фибриноидната 
некроза  ? Какви нейни органни локализации са ви известни ?    

              ФН се развива след тежка деструкция на колагена, при което се 
освобождават елементи, които го изграждат – протеини- албумини, 
глобулини, фибриноген, АГ-АТ комплекси (фибриноид) и др., които при 
оцветяване се багрят както фибрина; наред с това има и  загиване  на 
клетки в огнището на деструкция. Затова се нарича и фибриноидна 
некроза. Най-често ФН се намира в дънота  на активна хронична язва или 



остра язва в стомаха или в дуоденума. ФН се  намира  и в стената на 
артериите при хипертонични кризи развили се поради малигнена 
хипертония в резултат на исхемично увреждане на ендотела и инсудация 
на плазмени протеини в стената на съда. 

                         Верен отличен отговор   -  4 т.   

……………………………………………………………………….. 

3. (от клинична патология) Какво представлява ракът на 
белите дробове ? От къде води началото си ? Какви 
хистологични видове са ви известни ? В кои органи 
най-често  метастазира и по какъв път ? 

          Ракът на белия дроб представлява злокачествен епителен 
тумор. Развива се при малигнена трансформация на епителните 
клетки на бронхите (след метаплазия, най-често), от епитела на 
бронхиалните жлези или от този на алвеолите. Хистологичните 
видове са – плоскоклетъчен и аденокарцином .  Метастазира в 
черния дроб . 

          Верен но непълен отговор           2 точки 

         Пропуснати са – невроендокринните карциноми на б. дроб - 
дребноклетъчен и едроклетъчен, аденосквамозният. Не са 
отбелязани и пътищата за метастазиране – по лимфен в 
хилусни, паратрахеални, медиастинални, надключечни лимфни 
възли, също в плеврата, а по кръвен – в черния дроб, да но и в 
мозъка, в надбъбреците, в костите. По каналикуларен път – по 
хода на бронхите в съседни части на органа. 

 

      

 

 

 

 



   Примерни тестове за подготовка – тези от учебника и тези 
качени в сайта на катедрата https://www.pathology-plovdiv.com/ 

   За отворените въпроси – учебника с който разполагате - „Обща 
и Клинична патология” за студенти по фармация, под редакцията 
на доц. Б. Анави, Медицински Университет - Пловдив. Катедра 
по Обща и Клинична патология, ISBN 978-619-7091-15-1, 
преиздаван ежегодно от 2012 до 2019; / Б. Анави, В. Беловеждов, 
Д. Старибратова, В. Данев, Ж. Пешев, Г. Иванов, Илюстрации, 
изпитни тестове и терминологичен речник: И. Биволарски, Д. 
Лаптева, С. Генова, Д. Стайков, Е. Порязова, Д. Ташкова, М. 
Колева, С. Бачурска, К. Дангалов. 

         и допълнителни учебни помагала представени  в сайта на 
университета – MU-Plovdiv, Мед. Факултет, Катедри - Катедра по 
обща и клинична патология, учебници. 

    


