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Т  Е  С  Т 

 

по български език за чужденци 

специалност фармация 

 

І  Ч А С Т 

І. В изреченията има пропусната част. Само един от посочените отговори е 

правилен. Отбележете го! – 20 т. 

 

1. Сложих набързо в един сак.................................................. 

a) две панталони, две тениски и две шалчета. 

б) два панталони, две тениски и две шалчета. 

в) два панталона, две тениски и две шалчета 

г) два панталона, два тениски и два шалчета. 

 

2. Опитах се да ........ обясня, но те не ........ разбраха. 

а) им / ме 

б) ги / ми 

в) му / ме 

г) им / ми 

 

3. През ................... време търсеше ..................... изход от създалата се ситуация. 

а) цяло / никакъв 

б) цялото / някой 

в) цяло / някакъв 

г) цялото / някакъв 

 

4.  - Мила ще ти даде ли списанията? 

      - Не, ............................................................. 

а) няма да ме ги даде 

б) няма да ми ги даде 

в) няма да ми я даде 

г) няма да ме я даде 

 

5. Той нямаше .......................... време, ............................. му беше необходимо. 

а) такова / колкото 

б)  толкова / колкото 

в)  толко / колко 

г)  толко / каквото 

 

6. Отивам в офиса и веднага започвам работа. 

    Щом ...................... в офиса, веднага ............................ работа. 

а) отивам / започна 

б) отида / започна 

в) отивам / започва 

г) отида / започвам 
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7. Ани и Милена не се чувстват добре.  

     ............... ...... главата, ................. ...... ушите. 

а)  боли ги / болят ги 

б) боли ги / боли ги 

в) болят ги / болят ги 

г) боли я/ болят я 

 

8.– Запознай се с колегата! 

................................ познавам. 

а) Тях ги 

б) Тя я 

в) Него го 

г) Него 

 

9. Отивам до книжарницата за тетрадки на детето ми. Винаги аз ...... ...... купувам. 

а) ги / му 

б) му / ги 

в) му / я 

г) я / му 

 

10. Реших през ваканцията да отида в Рила. Преди никога ................................ там. 

а) не ходил бях 

б) не ходих 

в) не съм бил ходил 

г) не бях ходил 

 

11. Човек трябва сам да се грижи за ................. здраве. 

а) неговото 

б) негово 

в) своето 

г) свое 

 

12. Те не знаеха за тази среща. Ако знаеха, сигурно ........................................... . 

а) щяха да отидат 

б) щели да отидат 

в) щяха да отидоха 

г) щели да отишли  

 

13. Когато бях студентка, по цял ден ................................ в библиотеката. 

а) четох 

б) четях 

в) четех 

г) чела съм 
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14. Гостите бяха ..................................... и ....................................... в хотела. 

а) посрещнани и настанени 

б) посрещнати и настанети 

в) посрещнани и настанети 

г) посрещнати и настанени 

 

15. Христо, .................................. много упорито, ако искаш да имаш успех. 

а) трябва работи 

б) трябва да работи 

в) трябва да работиш 

г) трябваше да работи 

 

16. .................................. на ски, ако имаше възможност? 

а) Би ли отишла 

б) Би ли отишъла 

в) Би отишла ли 

г) Беше ли отишла 

 

17. Ние ще се явим на изпита, когато почувстваме, че ................................. 

неувереността си. 

а) сме преодоляли 

б) сме преодолели 

в) ще сме преодолели 

г) бяхме преодоляли 

 

18. Погледнах през прозореца мрачното време навън и си помислих 

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

а) дали да си оставах вкъщи 

б) дали да оставах си вкъщи 

в) дали да не оставах вкъщи 

г) дали да не си останех вкъщи 

 

19. Когато отидох, те още......................................... . 

а) не бяха се облекли 

б) не бяха се облякли 

в) не са се облекли 

г) не са се облякли 

 

20. Този проблем е .............. . За съжаление им е трудно да разрешат ........... 

проблем. 

 

а) техен / техния 

б) техен / свой 

в) техен / своя 

г) свой / своя 
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ІІ. Попълнете в текста липсващите думи, като изберете една от предложените 

за всяка позиция! – 15 т. 

          

         Желязото е един от най-важните минерали за човешкото здраве. Всички 

човешки клетки  (1) __________ желязо, но то се намира най-вече в червените  

кръвни клетки. (2) ____________ за здравето от наличието на (3)_______ желязо в 

(4) ___________ са големи. Тъй като не се (5) ___________ от тялото, минералът 

трябва да се набавя (6)________ храната и хранителни добавки. Желязото се съдържа 

в много храни, но  от растителните източници не се (7) __________  толкова добре, 

(8) __________ от животинските.  

          

Желязото играе важна роля за (9) __________ на имунната система. То 

насърчава производството на хемоглобин, който (10) _________ кислород на 

увредените клетки, тъкани и органи и е необходим за способността на организма да 

се (11) _________ с болести и инфекции. Ниските нива на желязо може (12) _______ 

на лечебния процес. Желязото може да помогне за (13) ________ с необяснимата 

умора, която може (14) _________ както жените, така и мъжете. Желязото е полезно 

за лечение на анемия, един от най-честите хранителни  (15)_________ . 

 

1. а) съдържат                              2. а) предимствата                      3. а) много 

    б) притежават                              б) вредите                                    б) недостатъчно 

    в) образуват                                 в) ползите                                    в) излишно 

    г) отделят                                     г) щетите                                      г) достатъчно 

 

4. а) органите                              5. а) произвежда                         6. а) през 

    б) организма                                б) отделя                                     б) чрез 

    в) сърцето                                    в) възприема                               в) с 

    г) костите                                     г) осигурява                                г) на 

 

7. а) пренася                                 8. а) колкото                               9. а) защитаването 

    б) произвежда                              б) като                                         б) нарушаването 

    в) отделя                                       в) колко                                       в) укрепването 

    г) усвоява                                      г) където                                     г) увреждането 

 

 

10. а) синтезира                            11. а) предпазва                        12. а) да навредят 

      б) осигурява                                  б) защитава                               б) да помогнат 

      в) дава                                            в) стимулира                             в) да предпазят 

      г) приема                                        г) бори                                       г) да насърчат 

 

 

13. а) отнемане                             14. а) да подпомогне                15. а) ползи 

      б) премахване                               б) да засегне                              б) липси 

      в) справяне                                    в) да влоши                               в) излишъци 

      г) предпазване                               г) да ускори                              г) дефицити 
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ІІІ.  Посочете синонима на подчертаната част! – 10 т. 

1. Дефицитът на желязо води до спад в когнитивните нива. 

a) липсата 

б) недостигът 

в) необходимостта 

г) излишъкът 

 

2. Витамин D играе важна роля за укрепването на имунната система. 

a) има 

б) представлява 

в) изпълнява 

г) приема 

 

3. Начинът ни на живот оказва съществено въздействие върху здравето на 

мозъка и нервната система като цяло. 

a) предизвикателство 

б) контролиране 

в) действие 

г) влияние 

 

4. Ревматичната болест е следствие от нелекувана или недоизлекувана 

инфекция на гърлото и горните дихателни пътища. 

a) нарушение 

б) резултат 

в) предразположение 

г) отражение 

 

5. Болка и затруднено преглъщане, придружени с висока температура, са 

първите признаци на възпаленото гърло.  

a) съпътствани 

б) разпространени 

в) усложнени 

г) съчетани 

 

6. Рибеното масло допринася за поддържането на нормалната функция на 

мозъка, зрението и сърцето. 

a) влияе 

б) осигурява 

в) способства 

г) участва 

7. Ниският тостестерон е свързан и с  риск от животозастрашаващи състояния 

като сърдечно-съдови заболявания, диабет от ІІ тип и др. 

a) предразположение 

б) опасност 

в) ефект 

г) потенциал 
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8. Констипацията е често срещан страничен ефект при прием на някои форми 

на желязо. 

a) паренето 

б) разстройството 

в) еруктацията 

г) запекът 

 

9. Комбинирането на куркума с черен пипер засилва ефекта ѝ върху здравето. 

a) съчетаването 

б) съединяването 

в) прилагането 

г) усвоявянето 

 

10. Плодовете и зеленчуците с оранжев цвят съдържат алфа-каротин, който при 

проникване в организма, се преобразува във витамин А. 

a) образува 

б) трансформира 

в) преминава 

г) натрупва 

 

ІV. Посочете излишната дума във всеки ред! – 5 т. 

 

1. мускулен, мускул, мускал, мускулест, мускулатура 

2. кост, костен, костница, костилка, надкостница 

3. връзка, свързвам, свързаност, свързочник, свършвам 

4. средство, среден, средище, средина, средищен 

5. тайна, тайфун, таен, потаен, тайнство 

 

 

V. Попълнете празните места с антоними на дадените в скоби думи! – 10т. 

 

Желязото е (вредно).............................. за лечение на анемия. 

Повечето хора имат значителен (излишък) .............................. на магнезий. 

Алергията е най- (рядко).................. разпространеното хронично заболяване, 

засягащо децата. 

Дискомфортът в зоната на пъпа е сигнал, който свидетелства за (отсъствие) 

.................................... на възпаление, чревни спазми и функционални нарушения. 

Фолиевата киселина, (ненужна) ............................ за деленето на клетките, може да 

потисне алергичните реакции. 

Слънцето влияе много (отрицателно) ................................... както на тялото, така и 

на духа. 

Аргановото масло (изсушава) ...................................... и омекотява кожата. 

Витамин Е (застрашава) ................................. клетките на главния мозък от различни 

(благотворни) ................................................................. въздействия. Той притежава 

(ниска) ........................................... антиоксидантна активност.  
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ІІ ЧАСТ 

 

1. Попълнете празните места с подходящия глагол като го поставите в 

правилната форма. – 20 т. 

 

подобрявам, облекчавам, насищам, повишавам, участвам /2/, регулирам, отмирам, 

помагам, допринасям, съществувам, снижавам, играя, оптимизирам, намалявам, 

поддържам, защитавам, стимулирам, укрепвам, нормализирам 

      

         Псориазисът е хронично поражение на кожата с неинфекциозен произход. 

При него горните слоеве на кожата ______________________ много по-бързо, 

отколкото при здравия човек. _________________________  различни методи за 

лечение на псориазиса, като за поддържане на организма обикновено се добавя и 

витаминна терапия. 

         Витамин А ________________ възпалението, _______________ сърбежа 

______________________ прекалено сухата кожа. Той _________________ за 

забавяне на ороговяването на епидермиса. Ретинолът ___________________ 

количеството на кератина, който _______________ важна роля за поддържането на 

кожата в добро състояние. 

         Витамин С е отличен антиоксидант, който _________________ организма от 

инфекции, токсини, вируси и др. Той ______________ във възстановяването на 

имунната система, __________________ за синтеза на колаген и _________ 

__________ здравето на епителната тъкан. Аскорбиновата киселина  

________________________ процесите на възстановяване, __________________ 

кожата с влага, ___________________ стените на вените и капилярите. 

         Витамин D ____________________ калциевата и фосфорната обмяна, 

______________________ процеса на регенерация на епидермалния слой, 

____________________ структурата на клетъчните мембрани. 

         Витамин Е ___________________ възпалителните реакции, _____________ в 

регенерацията на увредените тъкани. 

 

2. От дадените в скоби глаголи образувайте нелични глаголни форми 

(причастия и отглаголни съществителни имена). Членувайте там, където е 

необходимо! – 20 т. 

          

Едно от най-значимите (достигам) _______________ на науката през 20 век е 

(откривам) __________________на витамините. С (напредвам) ______________ на 

познанията в тази област било (установявам) _________________, че в управлението 

на важни процеси в човешкия организъм участват редица витаминоподобни 

вещества. Едно от тези уникални вещества е алфалипоевата киселина. През 1951 г. 

американският учен Лестър Рид изолирал от картофен екстракт субстанция, 

(способствам) ___________________ в значителна степен за популацията на 

определени микроорганизми. Тя била (наричам) ___________ алфалипоева киселина 

(АЛК). 

Едно от първите открития, (свързвам) ______________ с тази удивителна 

киселина, е нейното (присъствам) ____________________ във всяка клетка на 
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човешкото тяло, където влиза в състава на множество ензими, (участвам) 

________________ в конверсията на въглехидратите и липидите в молекулите на 

АТФ. 

Редица (изследвам) __________________ сочат, че алфалипоевата киселина 

способства за (понижавам) ___________________на съдържанието на глюкоза в 

кръвния ток, (повишавам) _____________________количеството на гликогена в 

черния дроб. (Доказвам) _______________________ е, че АЛК проявява 

инсулиноподобно действие, (замествам) ______________________ този важен 

хормон при неговия недостиг. 

АЛК стимулира количествения обмен, подобрява функциите на черния дроб, 

(предпазвам) ___________________ го от увреждане от екзогенни и ендогенни 

токсини. (Доказвам) _________________ е способността й да активизира (усвоявам) 

______________________ на креатин, който взема (участвам) __________________ в 

процеса на мускулното (съкращавам) ___________________, във (възстановявам) 

__________________ на АТФ. 

  

3. Образувайте съгласувани словосъчетания от дадените в скоби 

несъгласувани. Членувайте там, където е необходимо! – 20 т. 

 

Хроничната обструктивна (болест на белия дроб)____________________ 

(ХОББ) според експертите на СЗО е една от двете най-разпространени хронични 

(патологии на белия дроб) _________________________________. За обструктивни 

болести на белия дроб говорели  лекарите още през VІ век. Те описвали (заболявания 

на професията) __________________________________ на миньори и леяри. 

Днес под ХОББ се разбира заболяване, при което в (пътищата на дишане) 

__________________________________ се развива намаляване на (потока на 

въздуха) _________________________ . Причина за това патологично състояние е 

аномална реакция на клетките в (тъканта на белия дроб) __________________ 

_____________ в отговор на (дразнение отвън) ____________________________ от 

вдишани газове и микроскопични частици. В резултат на реакцията се развива 

възпаление, което в определена степен е необратимо и прогресира непрекъснато. 

Патологичният процес, водещ до развитие на ХОББ, започва в (лигавицата на 

бронхите)___________________________________. 

 

Главната и научно доказана причина, която води до ХОББ, е 

тютюнопушенето. Установено е, че въздействието на продуктите от горенето на 

цигарите върху (тъканта на бронхите) ___________________________ води до 

нейната промяна. 

 

Втората причина за заболеваемостта е (контактът в близост) 

______________________________________ с (замърсители от въздуха) 

________________________________, вредни (фактори на  екологията)  

_______________________________________, (замърсители от индустрията) 

_______________________________________. Към тях се отнасят отработените 

(газове от автомобили) ____________________, различните (аерозоли от бита) 

____________________________и (средства за миене) _____________________ и др.  
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В отговор на постоянния (дефицит на кислород) ______________________ в кръвта, 

количеството на еритроцитите нараства и в резултат (обемът на кислород) 

___________________________ в кръвта се увеличава няколко пъти. Кръвта на 

човека се сгъстява и нараства рискът от (проблеми на сърцето и съдовете) 

_______________________________________ - инсулти и инфаркти. При обостряне 

на ХОББ, което настъпва винаги след остри респираторни (инфекции от вируси) 

______________________________, задухът се усилва, увеличава се слузта. 

 

4. Съставете диалог между фармацевт и клиент. Използвайте форми за 

императив на дадените глаголи в изказването на фармацевта! – 10 т. 

 

Давам (рецепта), приемам (лекарства по определен начин), пия (много течности), 

слагам (капки), обръщам се (към личния си лекар),  меря (температурата), следя 

(редовно кръвното налягане), храня се (здравословно), не ям (мазни храни), избягвам 

(консумация на захарни изделия) 

 

5. Попълнете празните места в текста с необходимите местоимения! – 10 т. 

    

Госпожа Иванова е фармацевт и от 10 години работи в малка квартална аптека. ...... 

е компетентна и много обича работата ........... . Хората от квартала ............ познават, 

доверяват ............ се и често търсят ..............съвети. ............ търпеливо .............. 

обяснява как да приемат лекарствата и кога трябва да се обърнат към ............... личен 

лекар. Понякога ............  се отбиват в аптеката просто за да поговорят с ................. . 

 

6. Попълнете пропуснатите предлози в текста! – 10 т. 

 

Водата е ключът .......... здравето и благосъстоянието .......... всички хора. 

Всеки човек се нуждае .......... вода, за да бъде хидратиран, което е важно .......... 

доброто здраве. Водата участва .......... почти всички функции .......... човешкия 

организъм. Достъпът .......... питейна вода е важен индикатор .......... качеството на 

живота. Пречистената вода  е чешмяна или изворна, която е  третирана .......... цел 

отстраняването .......... вредните вещества. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК ЗА ФАРМАЦЕВТИ – ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ 

 

2022 ГОДИНА 
 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 

 

Задача 

№ 

Верен отговор точки 

І ЧАСТ  
ЗАД. І 

  

1 В 1 

2 А 1 

3 Г 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 Г 1 

7 А 1 

8 В 1 

9 Б 1 

10 Г 1 

11 В 1 

12 А 1 

13 Б 1 

14 Г 1 

15 В 1 

16 А 1 

17 Б 1 

18 Г 1 

19 А 1 

20 В 1 

ЗАД. ІІ    

1 А 1 

2 В 1 

3 Г 1 

4 Б 1 

5 А 1 

6 Б 1 

7 Г 1 

8 А 1 

9 В 1 

10 Б 1 

11 Г 1 
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12 А 1 

13 В 1 

14 Б 1 

15 Г 1 

ЗАД. ІІІ   

1 Б 1 

2 В 1 

3 Г 1 

4 Б 1 

5 А 1 

6 В 1 

7 Б 1 

8 Г 1 

9 А 1 

10 Б 1 

 
ЗАД. ІV 

 

1. мускал, 2. костилка, 3. свършвам, 4. средство, 5. тайфун 

Общо 5 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 
ЗАД. V 

 

полезно, недостиг, често, наличие, необходима /нужна, 

потребна/, положително, овлажнява, защитава, вредни, висока 

Общо 10 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

ІІ ЧАСТ 

  

 

ЗАД. 1 
 

отмират, съществуват, намалява, облекчава, нормализира, 

помага, повишава, играе, защитава, участва, допринася, 

поддържа, оптимизира, насища, укрепва, регулира, стимулира,  

подобрява, снижава, участва 

 

 

Общо 20 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

ЗАД. 2 
 

достижения, откриването, напредването, установено, 

способстваща, наречена, свързани, присъствие, участващи, 

изследвания, понижаване, повишаване, доказано, замествайки, 

предпазвайки, доказана, усвояването, участие, съкращение, 

възстановяването 

 

 

Общо 20 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

ЗАД. 3 
 

 

белодробна болест, белодробни патологии, професионални 

заболявания, дихателните пътища, въздушния поток, 

белодробната тъкан, външно дразнение, бронхиалната 

лигавица, бронхиалната тъкан, близкия контакт,въздушни 

замърсители, екологични фактори, индустриални замърсители, 

автомобилни газове, битови аерозоли, миещи средства, 

кислороден дефицит, кислородният обем, сърдечно-съдови 

проблеми, вирусни инфекции 

 

 

 

Общо 20 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 
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ЗАД. 4 

 

 

 

        

(примерен диалог) 

В аптеката 

Клиент: - Добър ден! 

Фармацевт: - Добър ден! Дайте рецептата си! Ето Ви 

лекарствата. Приемайте ги по определения начин! Пийте 

много течности! Слагайте си капки за нос 3-4 пъти дневно! 

Мерете температурата си и следете редовно кръвното си 

налягане! Хранете се здравословно, не яжте мазни храни и 

избягвайте захарните изделия. Ако нещо не Ви е ясно или 

имате странични ефекти от лекарствата, обърнете се към 

личния си лекар. 

Клиент: - Благодаря Ви! Довиждане. 

 

 

Общо 10 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

ЗАД. 5 

 

Тя, си, я, й, нейните, тя, им, своя, те, нея 

 

 

Общо 10 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

ЗАД. 6  

 

 
към, на, от, за, в, на, до, за, с, на 

 

Общо 10 т. –  

по 1 т. за всеки 

верен отговор 

 

   

Общо: ……….   

от 150 т. 

 

 

 

 

 

 


