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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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19. Каква е една от най-важните последици от Великото преселение на народите?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

нахлуването на арабите в Европа

разпространение на Христянството в Римската империя

създаване на германските държави на територията на Европа

възход на римската култура и изкуство

20. По време на кое управление османските войски напускат сръбските градове Белград, Шабац, Смедерево и
Кладово през 1867 година?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

Михайло
Обренович

Милош
Обренович

Милан
Обренович

Александър
Обребович

18. Внимателно разгледай картичката, на която пише „Негово Величество крал Петър I и армейските командири“ и
отговори на въпроса:

Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Картичката се отнася до:

Сръбско- българската война;

Първата световна война;

Балканските войни;

Втората световна война.

17. Кой град е бил център на Млетечката република?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

СолунРим Венеция Барселона

16. Група туристи е решила с лодка от Сърбия да премине от единия на другия бряг на Джердапското езеро.
В коя страна ще стигнат те?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

УнгарияСеверна
Македония Румъния Хърватия

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ

1. Велосипедистът преминава по 2 метра в секунда.
Какво е движението на велосипедистът?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

забавено

равномерно

ускорено

неравномерно

ИНТЕРНО
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2. Средна (нормална) температура при здрав човек е 36,7 °C.

Каква е температурата на човека, която показва
термометъра на дадената фигура?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

нормална

понизена

повишена

3. Ако твърдението е вярно, оцвети кръгчето в колонката ДА, ако твърдението не е вярно, оцвети кръгчето в
колонка НЕ.

ДА НЕ

1. Изтласкващата сила действа в газовете.

2. Изтласкващата сила действа на тела, които потъват.

3. Изтласкващата сила и гравитационната сила имат еднакви посоки.

4. Изтласкващата сила действа във всички посоки.

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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4. Тялото се движи така, както е дадено на снимката.

Въз основа на показаните данни, определи стойността на потенциалната и кинетичната енергия в положвение 1 и
положение 2.
Пренебрегнете съпротивлвнието на въздуха и триенето.

Кинетична енергия в позиция 1: Ek1 = _______ J
Потенциална енергия в позиция 2: Ep2 = _______ J
Кинетична енергия в позиция 2: Ek2 = _______ J

5. Какво се получава когато се свари супа с кротони и парченца месо и зеленчуци?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

химичен елементчисто вещество съединение смес

6. Представеното химично уравнение не е довършено.

C + ? → CO2

Коя химична формула трябва да се напише вместо въпросителния знак ?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

COO2 O 2O

7. В състава на коя група съединения се числят аминокиселините?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

мазнинивъглехидрати белтъци въглеводороди

8. Кой органзъм извършва процесът на фотосинтеза?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

вълкхраст гъба човек

9. Кой цвят на козината при лисицата представлява приспособеносттa през зимата в полярните предели?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

бяларижава жълта кафява

11. При кой организъм по време на размножаване ще се образува зиготa?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

бактерияамебa слон зелена еуглена

- 3 -

12. Една хранителна верига в саваната съставляват следните членове:
трева → антилопа → лъв → бактерия

Оцвети кръгчето в подходящото поле, като свържеш членовете на посочената хранителна верига с нейния вид
на хранене.

автотроф сапротрофхетеротроф

лъв

антилопа

бактерия

трева

13. Как се нарича конусообразният отвор или вдлъбнатината на върха на вулканичната купа?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

кратерепицентър магма огнище

14. Кой континент има най-голям брой население?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

АзияАфрика Европа Австралия

15. Оцвети кръчето пред подходящото понятие, така че твърдението да е вярно.
Ако знаеш броя на жителите и площта на дадена област, ще можеш да изчислиш:

смъртността;раждаемостта; естествения
прираст;

гъстотата на
населението.

10. Koя от посочените черти е обща за растенията и животните?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

размножаванесъздаване на
спори активно движение транспирация

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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19. Каква е една от най-важните последици от Великото преселение на народите?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

нахлуването на арабите в Европа

разпространение на Христянството в Римската империя

създаване на германските държави на територията на Европа

възход на римската култура и изкуство

20. По време на кое управление османските войски напускат сръбските градове Белград, Шабац, Смедерево и
Кладово през 1867 година?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

Михайло
Обренович

Милош
Обренович

Милан
Обренович

Александър
Обребович

18. Внимателно разгледай картичката, на която пише „Негово Величество крал Петър I и армейските командири“ и
отговори на въпроса:

Оцвети кръгчето пред верния отговор.
Картичката се отнася до:

Сръбско- българската война;

Първата световна война;

Балканските войни;

Втората световна война.

17. Кой град е бил център на Млетечката република?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

СолунРим Венеция Барселона

16. Група туристи е решила с лодка от Сърбия да премине от единия на другия бряг на Джердапското езеро.
В коя страна ще стигнат те?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

УнгарияСеверна
Македония Румъния Хърватия

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМБИНИРАН ТЕСТ

1. Велосипедистът преминава по 2 метра в секунда.
Какво е движението на велосипедистът?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

забавено

равномерно

ускорено

неравномерно

ИНТЕРНО

- 1 -

2. Средна (нормална) температура при здрав човек е 36,7 °C.

Каква е температурата на човека, която показва
термометъра на дадената фигура?
Оцвети кръгчето пред верния отговор.

нормална

понизена

повишена

3. Ако твърдението е вярно, оцвети кръгчето в колонката ДА, ако твърдението не е вярно, оцвети кръгчето в
колонка НЕ.

ДА НЕ

1. Изтласкващата сила действа в газовете.

2. Изтласкващата сила действа на тела, които потъват.

3. Изтласкващата сила и гравитационната сила имат еднакви посоки.

4. Изтласкващата сила действа във всички посоки.

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

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧИЛИЩЕТО

ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ИНТЕРНО

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
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© 2021 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

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

Резултатите могат да се погледнат на порталаМоја 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 порталаМој есДневник или акаунт на Порталу за
електронску идентификацију еID.gov.rs, с който има достъп на порталаМој есДневник, тогава освен преглед на
резултатите на окончателния изпит на порталаМоја 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.

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

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧЕНИКА

0a1707ed7a87
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