
©
 2

02
0 

Те
ст

 М
ас

те
р

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА

________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ/ДРУГ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ_______________________________________________________________
МЯСТО _______________________________________________________________
ОБЩИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

Можете да получите достъп до резултатите на http://zios.mpn.gov.rs/
Потребителско име: Въведете своя идентификационен номер
Парола:

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
ПО ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧЕНИКА
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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НАСОКИ ЗА РАБОТА

• Тестът, който трябва да решиш има 20 задачи. За работа са предвидени 120 минути.
• Задачите не трябва да работиш според реда им.
• По време на работа можеш да използваш молив, гумичка, но не и калкулатор и мобилен телефон.
• Окончателния отговор и процедурата напиши със синя химикалка.
• Отговор, който е написан само с молив, черна химикалка, или химикалка, която лесно се изтрива, няма да
бъде признат.
• Задачите с предлагани отговори няма да бъдат признати ако отговорите са коригирани.
• Обърни внимане на това, че задачите се различават по начина, на който трябва да дадеш отговора.

• Не пишете нищо на QR кодовете QR кодове ( ) които се намират на всяка страница на теста.

В някои задачи ще изберете правилния отговор, като оцветите подходящото кръгче. В задачите, където има
повече правилни отговори, трябва да бъдат оцветени повече кръгчета. Внимавайте кръгчето да бъде оцветено,
защото само тогава отговорът ще бъде признат.

• Ако приключиш по-рано, предай теста и тихо излезни.

Желаем ти много успех на изпита!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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ЗА ИЗПИТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
ПО ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

1. Една детска почивна база в планина Златибор е отдалечена 25 километра от центъра на град Ужице. За колко

време автобус, който се движи със средна скорост ще измине това разстояние?

Оцвети кръгчето пред верния отговор.

1 h0,5 h 1,5 h 2 h

2. Каква стойност на напрежението показва волтметърът на фигурата?

Отговор: _________ V

3. На тяло, намиращо се в покой върху равна гладка повърхност, започват да действат три сили с еднаква
големина, както е показано на фигурата. Как се движи тялото под действието на тези сили?

Оцвети кръгчето пред верния отговор.

с постоянна скорост в посоката на действие
на сила F1;

с постоянна скорост в посоката на действие
на силите F2 и F3;

ускорено в посоката на действие на сила F1;

ускорено в посоката на действие на силите F2 и F3.

4. Какъв път ще измине изстреляна ракета през първите 10 секунди от движението си, ако ускорението й е

постоянно и възлиза на 20 ?

При равномерното ускорено движение изминатият път се изчислява по формулата: .

Покажи метода за решаване на задачата.
По време на решаването и в решението напиши мерните единици до числовите стойности.

Отговор: __________

ИНТЕРНО cc09bdeb-0796-4e6b-a788-21bd8c434d70

- 1 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



©
 2

02
0 

Те
ст

 М
ас

те
р

5. От кои вещества се изработва алуминиево фолио за опаковане на храна?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

медалуминий олово желязо

6. Следващото непълно химично уравнение представлява реакция между хлороводородна киселина и цинк.

2HCl + Zn → ZnCl2 + ?

Кой газ се освобождава в тази химична реакция?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

хлорводород азот кислород

7. Атомното число на натрия е 11. Колко електрона има йона на натрия, Na+?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

1110 12 22

8. Колко тичинки има цветът на картината ?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

1

6

3

7

9. Клетъчното дишане осъществяват всички живи организми и по този начин получават нужната енергия. В коя
част на клетката с организирано ядро се осъществява процеса на дишане?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

ядро

рибозоми

митохондрии

хлоропласти

cc09bdeb-0796-4e6b-a788-21bd8c434d70
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без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



©
 2

02
0 

Те
ст

 М
ас

те
р

10. Оцвети кръгчето в съответното поле, така че да свържеш вида на размножаването с даденото описание.

Един родител Двама родителиОбразуват се
полови клетки

Не се образуват
полови клетки

Полово
размножаване
Безполово
размножаване

11. Бобърите в Сърбия са изчезнали през XIX век. В края на XX век бобърът е върнат в Специален природен
резерват Засавица, където успешно се е приспособил.

Какво представляват всички бобри в Засавица?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

популациясукцесия биосфера биом

12. Числата пред особеностите на вируса и бактерията впиши в диаграмата на Вен.
Едно число може да се напише само веднъж.

1 – предизвиква болести
2 – има наследствен материал
3 – няма клетъчно устройство
4 – храни се

13. Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Точен брой на населението в някоя страна се определя върху основата на:

преброяване
на населението;

естествен
прираст; смъртност; раждаемост.

14. Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Когато на Северното полукълбо на Земята започне зима, на Южното полукълбо започва:

лято;пролет; есен; зима.

15. Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Най-голям брой активни вулкани се намира по крайбрежието на:

Индийския
океан;

Атлантическия
океан;

Тихия океан
или Пацифик;

Северния ледовит
океан.
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без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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16. Оцвети кръгчето в съответното поле чрез сортиране на релефните форми според начина на произход.

Речна форма на релефа Еолична форма на релефа Карстова форма на релефа

Джердапска клисура

Ресавска пещера

Делиблатски пясъчник

Алувиалната равнина
на Велика Морава

17. Втората Балканска война е била през 1913 година. Посочи към кой век и кое десетилетие принадлежи тази
година.
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

второто
десетилетие
на XIX век

първото
десетилетие
на XIX век

пъвото
десетилетие
на XX век

второто
деценији
XX век

18. Как се наричат воините, които христянските държави от Западна Европа водели срещу мюсюлманите в периода
от XI до края на XIII век?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

стогодишни воинипунически воини кръстоносни воини колониални воини

19. Внимателно прочети откъса от историческия източник и отговори на въпроса.

„Почти четири години са чакали този исторически момент нашите юнашки войници, които са преминали в
контраофанзива от Москва, Сталинград, Ленинград … И този момент на окончателната разплата с фашизма –
настъпи.“

По времето на коя война се е случило описаното събитие?

Отговор: _______________________________

20. В кой манастир през средния век се намирало седалището на архиепископията на Сръбската църква и
мястото на коронясване на сърбските владетели от династия Неманич?

Отговор:_____________________________
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ПРАЗНА СТРАНИЦА

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



©
 2

02
0 

Те
ст

 М
ас

те
р

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА

________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ/ДРУГ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

В празните полета въведете своя идентификационен номер (по една цифра във всяко поле), а след това под всяка
цифра оцветете кръгчето пред верния отговор. Например в полето с идентификационен номер на ученика под
цифрата 3 оцвети кръгчето до цифра 3.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _______________________________________________________________
МЯСТО _______________________________________________________________
ОБЩИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА
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ПРИМЕР ЗА ПОПЪЛНЕН
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
ПО ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧИЛИЩЕТО

ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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ИНТЕРНО
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