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ИЗПИТЕН ТЕСТ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, 2021 /2022  ГОДИНА 

 

Име и фамилия …………………………………………………………………..   
 
Специалност: ……………………………....................   Дата……………………… 
 
     

І. СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ.   30  точки    
 

1. Ще чуете три пъти диалог лекар − пациент. След това довършете дадените изречения, 
като маркирате верния отговор. (10 т.) 

Работете по модела: 
 

Модел: Пациентът живее в …………. 

А) София 
Б) Русе 
В) Пловдив 

 
 

2. Отговорете на въпросите. (20 т.) 
Отговор на 5 въпроса към диалога за слушане. За всеки верен и пълен отговор се 
получават по 4 точки. 

 
ІІ. ГРАМАТИКА.         
 
І задача.  Изберете правилния отговор. (20 т.) 
 
1. Лекарят трябва ..................................... болния. 
    а.  да прегледа                      б. да прегледам               в.  да прегледат 
2. Можете ли да ми  ............................................  ? 
    а. помогнеш                      б.  помагат               в.  помогнете 
3. Ние искаме ................................. довечера на кино. 
    а. отиваме               б. нека отиваме          в. да отидем 
4. Направете лабораторни изследвания и ...................... отново! 
    а. идвате                         б. елате           в. ела 
5. Главата ……….. заболя. 
    а.  му                  б.  го                          в. него 
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6. Медицинската сестра .......................... записа час за  преглед. 
    а.  ми                                   б.  ме                            в. го 
7. Аз имам брат. .......................................учи също като мен медицина. 
    а.  брат му                          б. брат ми                     в. нейният брат          
8. Сара има приятели. Довечера ще излиза с ......................... . 
    а. приятели му                   б. ги                        в. приятелите си 
9. Професор Иванов има двама асистенти . ..................... асистенти участват в много 
научни проекти. 
    а. му                                    б. нейните                     в. неговите 
10. Майка ми беше болна. ........................... майка вече оздравя. 
    а. моето                                 б. моите                           в. моята 
11. ................................... кръвно налягане е високо. 
    а. неговият                             б. неговото                           в. неговите 
12. Доктор Димитров е .....................................през цялата седмица. 
    а.  зает                                     б. заето                     в.  заети 
13. Може ли да ми дадете една тетрадка, моля?   
      ..................... тетрадка искате? 
    а. каква                                       б. какви                                в. кое 
14. Това са изследванията, .............. трябва да направите. 
    а. която                                   б. които                             в. което 
15. Тази операция ...................................... вчера. 
    а. е направена                        б . са направени             в. е направено 
16.  Диагнозата ................................ от лекарите. 
    а. са поставени                       б. е поставена                    в.е поставено 
17. Рентгеновата снимка на околоносните кухини е ............................ . 
    а. готов                     б. готова                   в. готово 
18. Не ......................... храни, които съдържат много захар! 
    а. яжте                                     б. изяждайте                      в. пийте 
19. Редовно.......................................... ръцете си! 
    а. почистете                      б. измийте                          в. мийте 
20. Направено е изследване на ............................ секрет. 
    а. гърленото                              б. гърления                            в. гърлените 
 
II задача. Какво означава? (10 т.): 
1.  Аналгетици 
    а. болкоуспокояващи    средства 
    б. противоалергични лекарства  
    в. температуропонижаващи средства 
2. Поставям упойка 
    а. слагам упойка                   б. пия упойка                        в. под въздействие на упойка съм 
3. Не се тревожете! 
      а. Не бързайте!               б. Не се безпокойте!        в. Не мислете! 
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5. Той има силна хрема. 
      а. той кашля                       б. той киха                               в. той повръща 
6. Ларингит 
     а. възпаление на лигавицата на ларинкса               
     б. възпаление на гърлото               
     в. възпаление на ухото               
7. Ангина 
    а.възпаление на сливиците 
    б.възпаление на носоглътката 
    в. възпаление на околоносните кухини 
8. Пациентът има възпаление на ухото. 
    а. Пациентът има отит. 
    б. Пациентът има синузит. 
    в. Пациентът има тонзилит. 
9. Докторе, много ме боли гърлото! 
    а. Имам силни болки в гърлото. 
    б. Имам слаби болки в гърлото. 
    в. Гърлото ме дразни малко. 
10. Не мога да стоя на краката си от болка! 
    а. Болката е поносима. 
    б. Болката е нетърпима. 
    в. Болката е затихваща. 
 

III задача.  Образувайте сложни прилагателни имена и ги съгласувайте по род и число 
със съществителните имена. (10 т.) 

1. (широк) (разпространявам) инфекция 
……………………………………………….. 

 
2. (сърце) (съд) система 

.................................................................................. 
 

3. (патология) (морфология) характеристика 
…………………………………………. 

 
4. (черен) (дроб) клетки 
      ....................................................................... 
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5. (бял) (дроб) недостатъчност  
………………………………………………………… 

 
IV задача. В кой ред думите са с противоположни значения? 
1. 
А) изградя – разруша 
Б) изгоня – догоня  
В) видя – гледам  
Г) празнувам – пазарувам  
2. 
А) обич – любов 
Б) страх – уплаха  
В) радост – тъга  
Г) избор – извор  
3. 
А) добър – човечен  
Б) досаден – отегчителен  
В) изгорен – изграден  
Г) висок – нисък  
4. 
А. търпим – поносим 
Б. затихващ – отслабващ 
В. лечим – предотвратим 
Г. повишавам – увеличавам 
5.  
А. оплакване – симптом 
Б. възпаление – инфекция 
В. оздравявам – разболявам се 
Г. възстановявам – подобрявам 
 

V задача. Попълнете празните места с необходимите причастия. (10 т.) 
 

1. Сегашно страдателно причастие. 
А. Упойката е .................................... (поставям) от анестезиолога. 
Б. Носният секрет е ............................. (изследвам) в лабораторията. 
В. УНГ кабинетът е ........................ (отварям) от 08.00 до 16.00. 
Г. Хирургичната интервенция е ..................... (провеждам) успешно. 
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2. Сегашно деятелно причастие. 

А. При отит болката в ухото е ................. (пулсирам). 
Б. Състоянието на пациента е ............................. (подобрявам се). 
В. Оперцията е ............................ (решавам) за този пациент. 
 

3. Минало страдателно причастие. 
А. Пациентът казва, че болката е ...................... (търпя). 
Б. Не всички травми са ..................... (виждам). 
В. В живота на всеки има .......................... (не предотвратявам) ситуации. 

 
 
VI задача. Поставете пропуснатите предлози. (10 т.)  

1. Ринитът обикновено се среща ..... децата ...... време на преходните сезони. 
2. Вие трябва да отидете ....... консултация ......... оториноларинголог. 
3. Често отитът е предизвикан ........ респираторен вирус. 
4. Лечението ...... бактериалния синузит е ........ антибиотици. 
5. Клиничната картина ....... тонзилита се изявява .......... болки ...... гърлото, трудно 

преглъщане и висока температура. 

 
III. ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ – 10 т. 
 

1. Прочетете текста и отбележете „вярно / грешно / няма информация“ – 5 т. 
 

Попадането на чужди тела в ухото е предимно случайно. Най-често е при малки 
деца, които по време на игра поставят в слуховия канал различни предмети – костилки, 
играчки, семки, хартийки и др. При възрастни често влизат живи организми или по време 
на сън, или по случайност. Чуждите тела в ухото предизвикват характерна симптоматика 
и изискват своевременно отстраняване, защото могат да предизвикат възпаление и 
перфорация на тъпанчевата мембрана. 

Попадналите дребни и с гладки ръбове чужди тела могат да престоят 
продължително време без да дават някакви сериозни оплаквания, докато тези с остри 
ръбове, обемистите или набъбващи дават бързо оплаквания – дразнене, болка, намаляване 
на слуха и т.н. 

Живите чужди тела се характеризират с много неприятни оплаквания поради 
движението си, което в комбинация с твърдата хитинова обвивка (при някои 
членестоноги) може да увреди тъпанчевата мембрана, макар това да се случва рядко. Те 
предизвикват много оплаквания – болка, силен шум, дразнене, сърбеж. 
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Неживите чужди тела предизвикват по-различни оплаквания. Обемистите и 
набъбващите най-често застават на стеснението между хрущялната и костната част на 
слуховия канал. Те предизвикват чувство за пълнота, натиск в ухото и намаляване на 
слуха. Продължителният престой на чуждо тяло може да предизвика възпалителни 
промени в слуховия проход поради постоянния натиск върху стените.   

 Твърдение Вярно Грешно Няма 
информация

1. Живо тяло може да влезе в ухото на възрастен човек 
по време на сън. 

   

2. Обемистите чужди тела рядко застават между 
хрущялната и костната част на слуховия канал. 

   

3. В слуховия канал на децата могат да попаднат 
различни дребни предмети. 

   

4. Ако попадналото чуждо тяло в слуховия канал е с 
остри ръбове, предизвиква бързо тежка симптоматика. 

   

5. Попаднало в ухото живо чуждо тяло не може да 
увреди тъпанчевата мембрана. 

   

 
2. Отговорете на въпросите към текста. – 15 точки 

А. Кои пациенти са най-податливи към инцидентно попадане на чуждо тяло в 
слуховия канал? 
Б. Каква е разликата в клиничната картина при попадане в ухото на чуждо тяло с 
гладки ръбове и чуждо тяло с остри ръбове? 
В. Какви могат да бъдат оплакванията на пациент, ако в ухото му е попаднало живо 
чуждо тяло? 
Г. До какво може да доведе продължителният престой на неживо чуждо тяло в 
слуховия канал? 
Д. Какви предмети най-често могат да попаднат в слуховия канал на малките деца? 
 

                                                                                                    
РЕЗУЛТАТИ: 

 
І. СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ – 30 точки 
1. 10 т. 
2. 20 т. 
 
ІІ. ГРАМАТИКА - 70 точки 

1. ……………………… (20 т.)     

2. ……………………..(10 т.)                                        
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3. ……………………..(10 т.)                                        

4. ……………………..(10 т.)                                         

5. …………………….(10 т.) 

6.  ……………. ……..(10 т.)                                                                               

        

III. ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ – 20 точки 

1. 5 точки 

2. 15 точки 

 

Общо: ……………       

                    

 Отличен 6 – 105 – 120 т. 

 Мн. добър 5 – 91 – 104 т. 

 Добър 4 – 81 – 90 т.      

Среден 3 – 61 – 80   

Слаб 2 –  60 и по-малко точки.                             

Оценка: …………………                                                         Проверил:  

1. .................................... 
2. ..................................... 


