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Указания за попълване на тест за изпита по биология за специалностите 
„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление 

„Военен лекар“ 
 
1.Въпросникът съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа, върху 
материал от 8, 9 и 10 клас на средното училище. 
 
2.Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един. Избраният 
отговор се отбелязва със знака „Х”. Кандидат-студентът е длъжен да избере отговор за 
всеки един въпрос, дори ако се колебае относно верността на отговора. Не се допуска 
да има въпроси без отговор. Не се допуска маркиране на повече от един отговор при 
един въпрос. При наличие на такива случаи съответният отговор се счита за грешен. 
 
3.Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори (1, 2, 3, 4), като 
кандидат-студентът трябва да избере комбинацията с верни отговори (a,  b, c,  d). Не се 
допуска в листа да има въпроси без отговор. Не се допуска маркиране на повече от 
един отговор при един въпрос. При наличие на такива случаи съответният отговор се 
счита за грешен. 
 
4.Третият тип включва поредица от твърдения. Със знака Х следва да се отбележи за 
всяко твърдение дали е вярно (да) или невярно (не). Не се допуска да има твърдения 
без отбелязване, както и отбелязване на двете възможности. При наличие на такива 
случаи съответният отговор се счита за грешен. 
 
5.Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст. Не се допуска 
изтриване, зачеркване и други поправки. При наличие на такива отговорът се счита за 
грешен. 
 
6.Петият тип включва отговор на кратък въпрос или обяснение на термин в обем, 
съобразен с обема на текста в указания основен учебник. 
 
7.Листи от въпросника не може да се подменят при никакви обстоятелства. 
 
Информацията в този конспект е взета от публичното пространство. Конспектът не е предназначен за продажба, а за 

вътрешно ползване и по-добро систематизиране на учебния процес от курсистите на РОДИНА. Моля, не 

разпространявайте конспекта неправомерно. За повече информация относно структурата на учебното съдържание, 

моля да се съобразявате с официалните издания. 
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