ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧЕНИКА

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
ПО ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

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

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _______________________________________________________________
МЯСТО
_______________________________________________________________
ОБЩИНА
_______________________________________________________________
____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ
Резултатите могат да се погледнат на портала Моја средња школа: http://mojasrednjaskola.gov.rs с въвеждане на
единния идентификационен номер на ученика (код на ученика от осем цифри). За превземане на сканирания тест в
пдф формат, в онази част където са достъпни резултатите от окончателния изпит, необходимо е да се въведе единния
код на теста.
Единен код на теста:
Ако родителят / друг законен представител има акаунт на портала Мој есДневник или акаунт на Порталу за
електронску идентификацију еID.gov.rs, с който има достъп на портала Мој есДневник, тогава освен преглед на
резултатите на окончателния изпит на портала Моја средња школа може да използва и някои от следните
електронни услуги: подаване на възражение на резултатите на окончателния изпит, подаване на електронен списък на
желанията и подаване на електронна заявка за записване в средно училище.
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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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.
• Окончателните отговори 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.
• В задачите с предложени отговори, в които само един отговор е верен, получаваш 0 точки, ако до верния
отговор отбележищ някой отговор, който не е верен.
• 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.
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ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
1.

Кое от дадените движения е праволинейно?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

2.

движение на асансьор в сграда

движение на Луната около Земята

движвние на баскетболна топка по време на
свободно хвърляне

движвние на атлета в състезание на 800 метра на
олимпийски стадион

Каква е стойността на скоростта, която показва инструмента на снимката?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
61,5
62
65
70

3.

В аквариюма на изибражението в течноста плава кубче. Кое от следващите твърдения за изтласкваща сила е
вярно?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Изтласкващата сила действа еднакво от
всички страни на кубчето.
Изтласкващата сила действа вертикално
нагоре.
Изтласкващата сила действа вертикално
надолу.
Изтласкващата сила не действа на тялото,
което плава.

4.

Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Кондензация е процес при който се случва преминаване на вещества:
от твърдо в течно
агрегатно състояние

5.

от течно в твърдо
агрегатно състояние

от течно в
газообраъно
агрегатно състояние

от газообразно в
течно агрегатно
състояние.

масло и пясък

вода и пясък

Кои вещества с разбъркване дават разтвор?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
масло и вода

вода и кухнеска
захар

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6.

Оцвети кръгчето в съответното поле, за да свържеш всяка от формулите на веществата с ролята на веществото в
реакцията изгаряне на метан.
Реактант

Продукт

CO2
O2
CH4
H2O

7.

С кое вещество реагира хлороводородната киселина?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
SO3

8.

CH4

CO2

Mg

Кой процес се осъществява само при живите организми, които самостоятелно произвеждат храна?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
стареене

фотосинтеза

развитие

възбудимост

9.

Оцвети кръгчето под чертежа, който показва организми, които могат да принадлежат към една популация.

10.

Кое ниво на организация е по-сложно от клетка, а по-просто от орган?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
органела
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тъкан

система от органи

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

11.

Как се нарича процесът, при който яйцеклетката от плодника се съединява с мъжката полна клетка от прашника?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
цъфтеж

12.

опрашиване

оплождане

расейване

скелетна система

отделителна система

Коя система от органи напада вирусът на детския паралич?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
дихателна система

13.

нервна система

Оцвети кръгчето в съответното поле, за да свържеш страните на света с техните международни обозначения.
N

S

W

E

Изток
Запад
Север
Юг

14.

Оцвети кръгчето под съответното понятие, така че твърдението да е правилно.
Брой живородени на дадена територия, в амките на определен период от време,
нарича сe смъртност / раждаемост.

15.

Кое езеро се намира в Панонската низина?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Власинско езеро

16.

Джердапско езеро

Езеро Палич

Газиводско езеро

Оцвети кръгчето в съответното поле, за да свържеш посочените географски обекти със съответните
наименования.
вулкан

криптодепресия

низина

плато

Тибет
Байкал
Месопотамия
Етна
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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17.

Цар Стефан Душан е коронован за цар през 1346 година. Определи към кой век принадлежи тази година.
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
към XIII век

18.

към XIV век

към XV век

към XVI век

Какво означава понятието феод?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
представител на най-висшите благородници
стока, произведена за собствена потребност
вид поземлен имот през средния век
придворна титла при монархията

19.

Оцвети кръгчето в съответното поле, така че да разпределиш твърденията като причини или последици от
Втората световна война.

Причина

Последица

разделянето на Германия

агресивната външна политика на Германия

недоволството на държавите, победени през Първата световна война

20.

Внимателно прочети откъсът от историческия източник и определи през коя година е възникнал.
„Висшите страни, подписващи договора признават независимостта на Княжество Сърбия /.../ държавните
граници на Сърбия, които са проширени в четири окръга – Нишки, Пиротски, Врански и Топлички.“
Оцвети кръгчето пред верния отговор.
през 1815 година

-4-

през 1835 година

през 1878 година

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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през 1912 година

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧИЛИЩЕТО
Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ
ПО ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

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

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _______________________________________________________________
МЯСТО

_______________________________________________________________

ОБЩИНА

_______________________________________________________________
____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ
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