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Форматът на Държавния изпит 
Държавният изпит по специалността има две части, с общото времетраене от 90 минути. 
Първата част представлява тест, съдържащ 40 въпроса от осемте теми в конспекта за Държавния 
изпит. В него всяка тема е представена с пет въпроса. 
Втората част представлява писмен отговор на един въпрос от някоя от темите от конспекта за 
Държавния изпит. 
Въпросите на теста 
Въпросите в теста изискват избор на един от няколко възможни отговора, които са предварително 
формулирани в теста, като закрити. Това, което трябва да направите, е да изберете само един от 
четирите посочени отговора. Заложен е и един отворен въпрос – с много по-голяма тежест в крайната 
оценка спреямо отделния закрит такъв. 
Отговорите 
Когато се явите на изпита, ще получите брошура за своя тест с отделен лист, в който трябва да 
отбележите избраните от Вас отговори. В листа за всеки от въпросите ще видите местата за отговорите 
(кръгчета). Те са означени с главни букви от А до Г за всеки от въпросите, които имат определен номер 
в теста, обозначен с арабски цифри. Трябва да сте сигурни, че записвате отговорите на правилното 
място. Когато определите верния според Вас отговор, маркирайте съответната главна буква като 
поставите кръст върху нея. Не е позволено изтриване, забелване и всякакви средства за корекция в 
картата за отговори. Имайте предвид, че не се допуска обжалване и преразглеждате на листа поради 
неправилно маркиране. Всеки затворен въпрос има само един верен отговор и затова в съответния ред 
от кръгчета трябва да бъде маркирана само една от посочените главни букви. Маркирането например 
във въпрос 23 на буквите В и Г прави отговора неверен, дори когато едната от тях да е верният 
отговор. В някои от въпросите отговорите, означени с А, Б, В и Г, представляват комбинации от 
твърдения, които са посочени с малки букви (например, а,б,в,г,д). Всеки въпрос има само един верен 
отговор. 
Точките 
Деветдесетте минути вече са изтекли, попълнили сте своя лист за отговори, развили сте писмения си 
отговор на теоретичния въпрос на определеното място в тестовата книжка и сте ги предали на 
квесторите. Какво следва? Листовете отиват за проверка и се изчисляват получените от Вас точки. За 
всеки верен отговор получавате три точки и губите една точка, ако посоченият отговор е грешен. При 
непосочване на отговор или посочването на повече от един отговор на въпрос не се получават, но и не 
се губят точки. За писмения отговор на теоретичния въпрос може да получите от нула до четиридесет 
точки. Въпросът трябва да бъде развит само в рамките на маркираното място в книжката на теста. 
Сумата от точките от всички отговори е вашият първичен резултат. Впоследствие той се преобразува в 
шестобалната скала. 
Стратегиите 
Тестът съдържа 40 затворени и един отворен въпроси, които носят точки, а времето за отговори е 90 
минути. Това означава, че имате по-малко от две минути, за да дадете отговор на всеки от затворените 
и е добре да отделите поне 15 мин. на отворения въпрос. Ако използвате по-малко от минута за по-
лесните въпроси, ще имате допълнително време за по-трудните. Затова способността Ви да определите 
собственото си темпо за решаване на теста е от изключително значение. 
Шансовете 
Целта на намаляването на точки за грешни отговори е да се направи безсмислено случайното 
налучкване. От статистическа гледна точка вие не можете да увеличите своите точки. Ако сте 
достигнали до въпрос, за който нямате правилно решение, по-добре го оставете без отговор, отколкото 
да правите случаен избор. Това ще ви предпази от отнемане на точка. Случайното отгатване няма да 
Ви помогне, но има отгатване, което може да направи това. Елиминирате очевидно неверните 
отговори. Очевидно е, че колкото повече от неприемливите отговори успеете да елиминирате, толкова 
повече точки ще получите чрез прецененото отгатване. 


