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Изпитът по български език за кандидат-специализанти се състои от 

писмена и устна част. Включва проверка на основните езикови компетентности 

според стандарта на ОЕЕР: слушане, четене, писане и говорене. 

Писмената част е с продължителност 120 минути. 

Устната част представлява събеседване по теми, посочени във 

въпросника за устен изпит. 

 

Писмен изпит 

 

I. Граматика: 

 

1. Фонемна и графична система на българския език.  Звукови промени и 

редувания в съвременния български език. 

2. Съществително име – видове, граматични категории. 

3. Прилагателно име – видове, граматични категории. 

4. Числително име – видове, граматични категории. 

5. Глагол. Спрежение на глагола. Време на глагола. 

6. Вид на глагола. Залог на глагола. Повелително наклонение. 

9. Отглаголни съществителни. 
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10. Причастия  – видове, граматични категории. 

11. Местоимения – видове, граматични категории. 

12. Наречие. Предлози и съюзи.  

14. Сложните думи в медицинския език. Употреба на сложни думи с общ 

и терминологичен характер. 

 

II. Лексика 

1. Видове думи според  лексикалното значение. Синоними и антоними. 

2. Словосъчетание – видове. Свързване в словосъчетанието. 

3. Общоупотребима лексика: ежедневие, професия, семейство, свободно 

време. 

3. Устойчиви лексикални конструкции в медицинската комуникация. 

Общуване между лекар и пациент. 

4. Снемане на анамнеза. Въпроси на лекаря към пациента. 

5. Характеристика на симптоми. Описание на клинична картина. 

6. Терминологична и професионална лексика. Характеристика на 

заболявания – причини, симптоми, изследвания и диагноза, лечение и 

превенция. 

6.1. Остри и хронични заболявания. 

6.2. Респираторни заболявания (ринит, тонзилит, бронхит). 

6.3. Алергии. Астма. 

6.4. Артериална хипертония. 

6.5. Бъбречнокаменна болест. 
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6.6. Гастрит. Язва. 

6.7. Травми (счупване, спукване, изгаряне, изкълчване, навяхване, 

сътресение на мозъка и др.) 

6.8. Диабет. 

6.9. Хепатит. 

7. Лечение и превенция на различните заболявания (Виж въпрос № 6). 

Съвети и препоръки на лекаря към пациента. 

 

 

Въпросник за устен изпит 

 

1. Характеристика на  заболяване. 

1.1. Ринит. 

1.2. Тонзилит. 

1.3. Астма. 

1.4. Бъбречнокаменна болест. 

1.5. Артериална хипертония. 

1.6. Счупване. 

1.7. Сътресение на мозъка. 

1.8. Гастрит. 

1.9. Хепатит. 

1.10. Диабет. 
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2. Конструиране на диалог между лекар и пациент, като кандидат-

специализантът е в позицията на лекар, а изпитващият е в 

позицията на пациент. 

3. Описание на клинична картина на пациент: 

3.1. с респираторно заболяване 

3.2. с артериална хипертония 

3.3. с бъбречнокаменна болест  

3.4. с диабет 

4. Снемане на анамнеза на пациент с оплаквания, свързани с: 

4.1. травма (счупване/ спукване/ изгаряне) 

4.2. високо кръвно налягане 

4.3. хепатит 

4.4. тонзилит 
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