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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır 
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı 
vardır. 

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacak-
tır. 

 

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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  Diğer sayfaya geçiniz. 
 
A 1 

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 
bulunuz. 

1. След време отношенията между двете 
съседски семейства ----. 

А) се сдобриха B) се подобриха  

C) се сдобряваха D) се задобриха 

 E) се одобриха 

 

 

2. Обонянието е едно от петте ----, с помощта 
на които човекът е способен да ---- 
пълноценно света около себе си. 

A) сетива / възприема 

B) условия / подбере 

C) чувства / разбере 

D) дарования / обясни 

E) усещания / предаде 

 

 

3. През есента природата ни ---- с даровете 
си и сякаш настоява да й обърнем повече 
внимание. 

А) пресипва B) засипва C) посипва 

 D) обсипва E) изсипва 

 

 

4. От физиологична гледна точка е 
доказано, че класическата музика ---- 
благотворно ---- върху здравето на 
човека. 

A) показва / влияние 

B) оказва / въздействие 

C) казва / излъчване 

D) изказва / усещане 

E) подсказва / отражение 

5. Играй си с думите като вълшебник, но се 
отнасяй с ---- внимателно, защото те 
отмъщават, ---- не си ловък майстор. 

A) мене / тъй като B) него / като 

C) тях / когато D) им / както 

 E) нея / ако 

 

6. ---- да се докаже, че дадена билка действа 
добре, това не важи за всяко лекарство, 
което ---- да е произведено на базата на 
съответното растение. 

A) И / заявява 

B) Преди / предпочита 

C) За / изглежда 

D) Колкото / трябва 

E) Дори / претендира  

 

 

7. Зелените растения не само ---- кислород, 
чрез който дишащите организми 
съществуват, но и ---- първите прости 
органични съединения. 

A) създават / прогнозират 

B) образуват / синтезират 

C) изразходват / развиват 

D) потребяват / премахват 

E) постигат / изместват 

 

8. Когато слезе долу на пътя и се обърна 
назад, ---- на планината бяха се зачервили 
от ---- на слънцето. 

A) дебрите / залязва 

B) подножието / залезите 

C) склоновете / залезът 

D) гребенът / залязващото 

E) върховете / залеза  
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9. Главната ----, която авторът ---- с този 
текст, е да ни запознае с неизвестни неща 
за Америка.  

A) тема / разследва B) задача / изследва 

C) сила / следва  D) цел / преследва  

 E) мисъл / казва 

 

 

 

10. Не можем да бъдем много добри, защото 
човекът е ---- така, че да обича себе си 
повече от другите.  

А) устроен  B) създание 

C) приближен D) доказан 

 E) обиква 

 

 

 

 

11. ---- прозорецът е бил отворен, ---- в 
уплахата и отчаянието си тя го е 
отворила, не се знае. 

А) Нали / ала  B) Кога / или 

C) Дали / или  D) Понеже / а 

 E) Тъй като / но 

 

 

 

 

12. Млади хора са, на един ум са, ---- да не се 
събират и да не се веселят? 

А) защо  B) понеже C) както 

 D) чиито  E) които 

 

 

13. Обади се и Иван, ----, както всякога, 
дремеше в кьошето до тезгяха, и с мъка 
разлепи затворените ---- клепачи.  

А) която / й  B) което / ни 

C) когото / ми  D) който / си  

 E) при които / им 

 

 

 

 

14. ---- силния звук на телевизора, тя ---- как 
Стоил отключи вратата и влезе в стаята. 

A) Заради / повярва 

B) Въпреки / усети 

C) Поради / почувства 

D) Тъй като / се досети 

E) След / предположил 

 

 

 

 

 

 

15. Според диетолозите нередовните 
физически натоварвания ---- 
продължителни прекъсвания водят до 
по-бързо натрупване на килограми, ---- 
ако изобщо не спортуваш. 

А) пред / докато B) за / както 

C) без / когато D) през / които 

 E) с / отколкото  
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen söz-
cük ya da ifadeyi bulunuz. 

Изкуството на танца (16)---- от най-дълбока 
древност. Чрез едва забележим жест, 
мигновено движение на ръцете, главата или 
тялото (17)---- много от онова, което дълбоко 
в себе си таи човешката душа. В различните 
части на света народите са създали свое 
(18)---- танцово изкуство, което много точно 
изразява характера, бита и душевността на 
хората. Изпълнените с първична сила танци 
на африканските народи са коренно 
различни от сдържаните, спокойни и 
отмерени движения, (19)---- на северните 
народи. (20)---- сравним българските 
народни танци с немските, ще почувстваме 
огромна разлика. 

16.  
А) обхваща  B) съществува  

C) появява  D) създавано 

 E) разглежда 

 

17.  
А) се разкрива B) се открива 

C) се закрива  D) се притваря 

 E) се укрива 

 

18.  
А) неизвестно B) самобитно 

C) незабележимо D) доказано 

 E) изпитано 

 

19.  
А) известни  B) характерно 

C) характеризиращо D) присъщи  

 E) свойствен 

 

20.  
А) Предимно B) За да C) Както 

 D) Кога  E) Ако 

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada nu-
maralandırılmış yerlere uygun düşen söz-
cük ya da ifadeyi bulunuz. 

(21)----, че растителните лечебни средства 
могат да имат силен ефект върху човешкия 
организъм, не е учудващ. В хода на 
еволюцията билките и дърветата са (22)---- 
химични вещества, с които да се отбраняват 
срещу вредители, паразити и бактерии. 
Някои от най-смъртоносните отрови, които 
познаваме, имат растителен (23)----. Само 
допреди 200 години отварите и екстрактите 
от листата, плодовете и корените на много 
растения са били най-важните лекарства 
срещу (24)---- болести. След това започва 
ерата, в която (25)---- успяват да изолират 
молекули от различни растения. 

21.  
A) Интересно  B) Условието 

C) Положението D) Фактът  

 E) Обстоятелствата  

 

22.  
A) отгледали  B) събрани 

C) развили  D) избрали 

 E) устояли 

23.  
А) съставка  B) произход  

C) част  D) компонента 

 E) храст 

 

24.  
А) редица  B) редици 

C) поредица  D) наред 

 E) поредни 

 

25.  
A) абсолвентите B) домакините 

C) астрономите D) пациентите 

 E) фармаколозите 
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26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

26. Той повдигна очи и ----. 

A) вятърът ще задуха силно 

B) погледна тъжно наоколо 

C) тогава някой щял да се обади 

D) в този миг ще ми се обадят по телефона 

E) щяло да разбере причината за неуспеха 

 

 

 

27. Експресионизмът е литературно 
направление, ----. 

A) която няма принос в развитието на 
изразните средства 

B) който извежда на преден план 
впечатленията на твореца от външния 
свят 

C) защото се противопоставят на 
импресионизма 

D) което приема за единствена реалност 
субективния духовен свят на твореца  

E) чиято смелост бе известна на всички 
участници в проявата 

 

 

 

28. Приведен над своята нисичка маса, ----, 
той работеше по цял ден. 

A) за което своевременно го предупредиха 

B) за който мечтаеше от детските си години 

C) при което заставаше всяка сутрин 

D) с които си пишеше от известно време 

E) по която бяха разхвърляни сечивата му  

 

29. Той нито им вече подвикваше, ----. 

A) както неочаквано бяха дошли 

B) нито го удряше с пръчката си 

C) нито махаше камшика над тях  

D) но след малко ще спрат пред вратата 

E) нито я гонеше с камъни  

 

 

 

 

 

 

30. Един прозорец ту изгасваше, ----. 

A) ту светваше B) ту запалваше 

C) ту мръкнеше D) ту засиява 

 E) ту скърцаше 

 

 

 

 

 

 

 

31. ----, ще има недостиг на дела. 

A) Спомниха си някои неща  

B) Където има излишък на думи 

C) Някои от думите му не се чуха 

D) Той се провикна силно 

E) Мисълта й била ясна и точна 
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32. Той ляга с кокошките, но ----. 

A) се събуждаха късно 

B) заспива веднага 

C) става с петлите  

D) сънуват детството си 

E) ще преспят у роднини 

 

 

33. Не зная дали успехът ----. 

A) носи винаги радост 

B) ме карат да се почувствам щастлив 

C) не винаги поднасят изненади 

D) понякога причиняваш главоболия 

E) идват след непрестанен труд 

 

 

34. ---- и видях морето. 

A) Гледам отдалеч 

B) Ще отида в големия град 

C) Приближавам се до брега 

D) Щеше да пристигне без закъснение 

E) Погледнах през прозореца 

 

 

 

35. Ще ми дадеш ли книгата, ----? 

A) защото искам да го препиша 

B) когато ги свършиш 

C) като им донесеш утре 

D) след като я прочетеш  

E) понеже си ги отбелязала в тетрадката 

 

36. – 40. sorularda, verilen Bulgarca cüm-
leye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bu-
lunuz. 

36. Въпреки че всяка година на Земята стават 
над един милион земетресения, много 
малка част от тях причиняват сериозни 
материални щети. 

A) Her yıl dünyada yaşanan bir milyonun üze-
rindeki şiddetli depremin çok azı ciddi maddi 
hasara neden olur. 

B) Dünyada her yıl bir milyonun üzerinde dep-
rem olmasına rağmen bunların pek azı ciddi 
maddi hasara yol açmaktadır. 

C) Dünyada her yıl bir milyona yakın deprem 
olur ve bunların ciddi maddi hasara ve can 
kaybına neden olduğu bilinir. 

D) Her yıl milyonlarca depremin dünyamızda 
yol açtığı ciddi maddi hasarların asgariye 
indirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

E) Dünyada bir yılda bir milyon deprem olma-
sına karşın, bunların çoğu hissedilmez ve 
herhangi bir hasara neden olmaz. 

 

 

37. Германия е федерална република с 16 
провинции, всяка от които има своя 
конституция, парламент и правителство. 

A) 16 eyaletli Almanya, federal bir cumhuriyet 
olduğundan her eyaletin kendi anayasası, 
parlamentosu ve hükümeti vardır. 

B) Almanya’nın, her birinin kendi anayasası, 
parlamentosu ve hükümeti bulunan 16 
eyaletten oluştuğu bilinir. 

C) 16 eyaletli federal bir cumhuriyet olan Al-
manya’da her eyaletin kendi anayasası, 
parlamentosu ve hükümeti vardır. 

D) Federal bir cumhuriyet olan Almanya’nın 16 
eyaletinin her birinin kendi anayasası, parla-
mentosu ve hükümeti vardır. 

E) Almanya, her birinin kendi anayasası, parla-
mentosu ve hükümeti bulunan 16 eyaletten 
oluşan federal bir cumhuriyettir. 
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38. Не бива да се забравя, че промяната на 
климата, образуването на озоновата 
дупка или замърсяването на моретата не 
признават национални граници. 

A) Ozon tabakasının delinmesi ve denizlerin 
kirletilmesi gibi, iklim değişikliğinin de ulu-
sal sınırlarımızı aşan bir sorun olduğu bi-
linmelidir. 

B) İklim değişikliği, ozon tabakasının delinmesi 
ve denizlerin kirletilmesi gibi sorunların ulu-
sal sınır tanımadığının altını çizmek gerekir. 

C) İklim değişikliği, ozon tabakasının delinme-
si veya denizlerin kirletilmesi gibi sorunların 
ulusal sınırları aşan konular olduğunu unut-
mayalım. 

D) İklim değişikliğinin, ozon tabakasının delin-
mesinin veya denizlerin kirletilmesinin ulusal 
sınır tanımadığının unutulmaması gerekir. 

E) Unutulmaması gerekir ki iklim değişikliği, 
ozon tabakasının delinmesi ve denizlerin 
kirletilmesi gibi sorunlar ulusal sınırları aş-
mış evrensel konulardır. 

 

 

 

39. Около много планети от Слънчевата 
система се въртят малки небесни тела, 
които наричаме естествени спътници.  

A) Güneş Sistemindeki birçok gezegenin çev-
resinde, doğal uydu adını verdiğimiz küçük 
gökcisimleri dönmektedir. 

B) Güneş Sistemindeki bazı gezegenlerin çev-
resinde doğal uydu adıyla bilinen küçük 
gökcisimleri vardır. 

C) Doğal uydular, Güneş Sisteminde bazı ge-
zegenlerin etrafında dönen genelde küçük 
gökcisimleridir. 

D) Güneş Sisteminde bazı gezegenlerin etra-
fında dönen pek çok doğal uydunun var ol-
duğu tespit edildi. 

E) Güneş Sisteminde bazı gezegenlerin etra-
fında neredeyse gezegen büyüklüğünde 
doğal uydular dönmektedir. 

40. По време на окупацията на Полша през 
1939 година богатите земевладелци са 
изпратени в концентрационни лагери. 

A) Polonya’da zengin toprak sahipleri 1939 
yılındaki işgal sırasında toplama kamplarına 
gönderilmeye başlandı. 

B) Polonya’nın 1939 yılında işgali sırasında 
varlıklı toprak sahipleri toplama kamplarına 
gönderildi. 

C) Polonyalı varlıklı toprak sahiplerinin 1939 
yılındaki işgalden sonra toplama kamplarına 
gönderildikleri bilinir. 

D) Polonya’da varlıklı toprak sahiplerinin bir 
kısmı 1939 işgalinde toplama kamplarına 
gönderilmiştir. 

E) 1939 yılında Polonya’nın işgali sırasında 
toplama kamplarına gönderilenler arasında 
varlıklı toprak sahipleri de vardı. 

 

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cüm-
leye anlamca en yakın Bulgarca cümleyi 
bulunuz. 

41. İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmala-
rın sonuçları, birçok hastalığa karşı yeni ilaç-
lar geliştirilmesini sağlayabilir. 

A) Английските учени се занимават с 
изследвания, чиито резултати ще 
послужат за разработването на нови 
лекарства срещу различни заболявания. 

B) Резултатите, които английските учени 
очакват да получат от изследванията си, 
ще допринесат за разработването на 
нови лекарства срещу болестите.  

C) Новите лекарства се разработват въз 
основа на резултатите, получени от 
лабораторните изследвания, проведени 
от учени от Англия и други страни. 

D) Резултатите от проведените от 
английски учени изследвания могат да 
допринесат за разработването на нови 
лекарства срещу много заболявания.  

E) Английските учени се надяват, че 
резултатите от изследванията им ще 
намерят широко приложение при 
разработването на нови лекарства. 
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42. 1945 yılında dünya barışını korumak amacıy-
la kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bu-
gün hemen hemen tüm devletler üyedir. 

A) В Организацията на обединените нации, 
основана през 1945 година за запазване 
на мира в света, членуват почти всички 
големи и малки държави. 

B) Днес малко държави не са членове на 
Организацията на обединените нации, 
създадена през 1945 година за 
запазване на световния мир. 

C) Не може да се отрече фактът, че след 
1945 година Организацията на 
обединените нации допринесе твърде 
много за запазване на мира в света. 

D) Въпреки усилията на създадената през 
1945 година Организация на 
обединените нации, световният мир 
продължава да бъде застрашен. 

E) Днес почти всички държави са членове 
на Организацията на обединените нации, 
създадена през 1945 година за 
запазване на мира в света. 

 

 

43. Omurgalılardan farklı olarak suda yaşayan 
canlılar oksijeni solungaçlarıyla sudan alır. 

A) Разликата при водните животни е тази, 
че поемането на кислорода става с 
помощта на хрилете. 

B) За разлика от гръбначните, водните 
животни поемат кислорода чрез хрилете 
си от водата. 

C) Хрилете са органи, чрез които водните 
животни поемат от водата необходимия 
им кислород. 

D) Хрилете на водните животни изпълняват 
важна функция като поемат кислород от 
водата. 

E) Във водата има достатъчно кислород, 
който водните животни поемат чрез 
хрилете си. 

 

44. Astronomi, gökyüzünde gözlemlenebilen bü-
tün cisimlerin kökenini, evrimini, fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini inceler.  

A) По небето се наблюдават много тела, с 
изследването на чийто произход, 
еволюция, физически и химически 
особености се занимава астрономията. 

B) Изследването на произхода, 
еволюцията, физическите и химически 
особености на небесните тела е само 
един от предметите на астрономията. 

C) Астрономията изследва произхода, 
еволюцията, физическите и химически 
особености на всички тела, които могат 
да се наблюдават по небето. 

D) Освен с произхода и еволюцията на 
небесните тела, астрономията си 
поставя за цел изучаването на 
физическите и химическите им 
особености. 

E) Със своя произход, еволюция, физически 
и химически особености небесните тела 
предлагат достатъчен материал за 
астрономически изследвания. 

 

 

 

45. Dünyanın en eski oyunlarından biri olan 
satranç, bazılarına göre bir sanat, hatta      
bir bilimdir. 

A) От древността до днес шахматът се 
намира на пресечната точка между 
играта, изкуството и науката. 

B) Почти всички древни игри, сред които се 
намира и шахматът, днес се възприемат 
като изкуство и наука. 

C) Макар че шахматът е една от най-
древните игри в света, някои са склонни 
да го възприемат като изкуство и наука. 

D) Общоприето е, че както всяка древна 
игра, и шахматът съдържа в себе си 
елементи на изкуството и науката.   

E) Шахматът, който представлява една от 
най-древните игри в света, според някои 
е изкуство, а дори и наука. 
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46. – 51. sorularda, parçanın anlam bü-
tünlüğünü sağlamak için boş bırakılan 
yere gelebilecek cümleyi bulunuz. 

46. Съвременният човек забравя, че 
основната функция на храната е да ни 
дава сили и енергия. ----. Употребата на 
вредни продукти може да създаде 
проблеми с наднорменото тегло. Мазната 
храна води до затлъстяване. Все пак 
диетолозите не съветват да се отказваме 
напълно от нея, ако тя е по нашия вкус, а 
само да я ограничим.   

A) Обикновено в него се съдържат 
вещества с неизвестен произход 

B) Но не всяка храна е полезна за 
организма 

C) Той спомага за преодоляването на 
стреса и депресията 

D) Витамините в тях укрепват костите ни 

E) Лекарите прогнозират, че в бъдеще те 
ще получат широка употреба 

 

 

 

47. Борбата със стареенето се превърна в 
едно от най-доходоносните пера. За да 
надвием в надпреварата с времето, от 
значение е не само начинът на живот, но 
и козметиката. ----. От това какво ще 
слагаме в устата си зависи дали ще 
запазим младостта на клетките. 
Качеството на дадена храна зависи и от 
начина на производството й. 

A) Тя пък върви ръка за ръка с храненето 

B) Всекидневието на съвременния човек е 
напрегнато 

C) В новооткрития магазин се предлагат 
различни козметични изделия 

D) Модерният човек не намира време за 
досег с природата  

E) Така е още от най-древни времена 

 

48. Жеравна е малко село, разположено в 
източната част на Стара планина. Тук са 
запазени над 200 дървени къщи, строени 
през XIX век. В това живописно село е 
имало заселници още от дълбока 
древност. ----. В музея на Жеравна се 
пазят монети от времето на траките. 

A) В тях има интересни неща за 
разглеждане 

B) То е богато на извори с бистра и студена 
вода 

C) Той тепърва ще привлече вниманието на 
чужденците 

D) В нея се намират уникални паметници 

E) Те се предлагат на достъпна цена 

 

 

 

 

 

 

 

49. ----. Това задължително става отгоре, с 
престояла вода. За повече цвят почвата 
трябва да е влажна, но не и подгизнала.  
На прекалената влага или суша цветето 
реагира със спиране на цъфтежа, а 
листата му се сбръчкват. Този проблем се 
решава бързо, като се коригира 
поливането.  

A) Цветята са предвестници на пролетта 

B) Азалията е цвете с много красиви листа 

C) За да расте и цъфти обилно, азалията 
трябва да се полива правилно 

D) Запръска дъждец над градината с 
цветните лехи  

E) Някои видове цветя са твърде 
чувствителни към вода 
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50. Замисляли ли сте някога, че поверието за 
четирилистната детелина е възникнало 
още през XIV век? Едното листо означава 
слава, другото – късмет, третото – любов, 
четвъртото – здраве. Малцина обаче 
знаят, че в природата съществуват и 
петлистни детелини. Те се намират 
твърде рядко. ----. 

A) Освен детелини, на поляната имаше и 
други треви 

B) Всяко поверие съдържа и известна доза 
истина 

C) Четирилистната детелина обикновено 
цъфти през ранната пролет 

D) Момичето търсеше четирилистна 
детелина в ливадата 

E) Казват, че ако попаднеш на тях, животът 
ти ще се превърне в красива приказка  

 

51. Както наднорменото, така и поднорменото 
тегло могат да причинят сериозни 
здравни проблеми. Поднорменото тегло е 
свързано с нисък прием на жизнено 
важни хранителни вещества. Модното 
увлечение при момичетата по прекалено 
слабите фигури може да доведе до 
сериозни увреждания на органите. ----. За 
да бъдете с нормално тегло, добро 
здраве и самочувствие, бъдете 
физически активни поне един час всеки 
ден. 

A) Наднорменото тегло е свързано както с 
прекомерното хранене, така и с ниската 
физическа активност 

B) В новия маркет се предлагат органични 
продукти, които се отглеждат в 
естествени условия 

C) Физическата активност не винаги е 
достатъчно условие за здравословен 
живот 

D) Всекидневните разходки сред природата 
спомагат за урегулиране на нормалното 
телесно тегло 

E) Специалистите предупреждават, че 
прекаляването с физическото 
натоварване също е вредно 

52. – 57. sorularda, verilen durumda söy-
lenmiş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Зима е. Малката Катя пита майка си дали 
може да излезе без ръкавици и шапка в 
градинката. Майка й я предупреждава: 

A) Когато завали пухкав сняг, зимата е 
много приятна. 

B) Няма нужда да се слагат ръкавици, 
шалове и шапки. 

C) Вън е студено и за да не настинеш, 
непременно си сложи ръкавици и шапка.  

D) Всяка зима ще ти изплета вълнени 
ръкавици и шал.   

E) Ще проверя дали не се продават детски 
ръкавици и шалове. 

 

 

 

 

53. Имате уговорена среща с приятелката си, 
на която отивате със закъснение. Как ще 
се извините за закъснението си? 

A) Благодаря ти, че ме почака! Къде да 
отидем сега? 

B) Защо градският транспорт е толкова 
нередовен? 

C) Много се радвам, че се срещнахме 
отново. Къде предлагаш да отидем? 

D) Предлагам веднага да заемем местата 
си в залата. 

E) Много съжалявам за закъснението! Моля 
да ме извиниш! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2010 - KPDS İlkbahar / BULGARCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 10 

54. Ваш приятел е приет за студент в Анкара. 
Искате да разберете къде ще се настани, а 
той Ви отговаря: 

A) Анкара предлага разнообразни културни 
прояви за студентите. 

B) Смятам да се настаня в общежитието на 
университета.  

C) Анкара е красив град, в който следват 
студенти от цяла Турция.  

D) В Анкара всяка година се провеждат 
студентски фестивали. 

E) В столицата жилищните наеми не са 
достъпни за студенти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Иван кани по телефона приятеля си 
Петър на тенис на маса. Петър учтиво му 
отказва, тъй като е зает:  

A) Благодаря ти за поканата! Къде да се 
чакаме? 

B) Благодаря, но не обичам да ходя по 
стортни зали. 

C) С удоволствие бих играл, но за 
съжаление имам други ангажименти. 

D) Днес не ми се играе тенис на маса, а 
волейбол. 

E) Бих играл тенис на маса, но само ако 
дойде и Ертан. 

 

 

 

56. Светлана не се чувства добре, има висока 
температура. На прегледа лекарят я пита: 

A) От какво се оплаквате? 

B) Къде се намира вашият университет? 

C) Посещавате ли всеки ден занятията? 

D) Имате ли оплаквания от обслужването в 
столовата? 

E) Смятате ли да работите по 
специалността си? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Поканили сте новите си приятели на 
гости. Посрещате ги любезно на вратата и 
ги каните: 

A) Приятно ми е да се запозная с вас! 

B) Кого търсите? 

C) С какво мога да ви помогна? 

D) Заповядайте! Радвам се, че дойдохте! 

E) Кога ще дойдете отново? 
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58. – 63. sorularda cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütün-
lüğünü bozan cümleyi bulunuz. 

58. (I) Плодовете и зеленчуците са едни от най-
полезните храни. (II) Те са богати на много 
витамини и минерални вещества, 
необходими за дейността на организма.    
(III) От зеленчуците и плодовете не се 
пълнее, тъй като тe съдържат много вода, 
нямат мазнини и са бедни на енергия.       
(IV) Консумирайте зеленчуци и плодове 
всеки ден, по възможност при всяко хранене. 
(V) В новия супермаркет предлагат богат 
избор на плодове и зеленчуци.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

59. (I) Филмът «Диво сафари» е уникално 
пътешествие из девствената природа на 
Южна Африка. (II) Триизмерната технология 
превръща зрителя в участник в сафарито. 
(III) Екипът гарантира на зрителя, че ще се 
пренесе в най-красивите кътчета на 
планетата. (IV) Сафари се организира само в 
определен период на годината.                   
(V) Незабравима виртуална среща с най-
опасните и красиви африкански животни 
очаква зрителя.   

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

60. (I) Скътан в югозападните склонове на 
Пирин, Мелник е най-малкият град в 
България. (II) Градът е съчетание от 
невероятна природа и легендарна история. 
(III) В някои български градове е запазена 
старата архитектура. (IV) Някога той е бил 
важно икономическо и духовно средище с 
над 25 000 жители. (V) В момента Мелник 
наброява едва около 230 жители.    

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

61. (I) Няма единствено вярно определение за 
музиката. (II) За Конфуций тя е «вид 
удоволствие, без което човек не може».     
(III) Платон отбелязва, че «ритъмът и 
хармонията стигат до тайните кътчета на 
душата». (IV) Нека уточним, че Платон е 
велик философ от древността. (V) За 
германския философ и поет Фридрих Ницше 
«без музика животът би бил грешка». 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

62. (I) Сред най-уважаваните билки днес е 
жълтият кантарион. (II) В билото на 
планината виреят и други билки. (III) Още в 
древността той е бил използван при артрит и 
ишиас. (IV) Изследванията доказват, че 
жълтият кантарион помага при депресии 
толкова успешно, колкото и химичните 
успокоители.(V) Специалистите предполагат, 
че действието на билката се дължи на две 
вещества.   

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

63. (I) Предшествениците на днешните живи 
същества излезли от водата и завоювали 
сушата и въздуха. (II) Животът на 
еволюиралите растителни организми се 
развива предимно върху почвата и по-рядко 
във водата. (III) Флората и фауната на 
Балканския полуостров са изключително 
разнообразни. (IV) Растителният свят е 
устроен по-примитивно от животинския.     
(V) За съществуването на зелените растения 
са необходими вода, въздух, светлина и 
някои минерални вещества.   

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye an-
lamca en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Специалистите установили, че хората, 
които интензивно се занимават със спорт, 
а после внезапно прекратяват 
тренировките, много бързо натрупват 
излишни килограми. 

A) Прекратяването на заниманията със 
спорт не винаги е причина за внезапното 
натрупване на излишни килограми. 

B) Доказано е, че внезапното прекъсване на 
активните занимания със спорт води до 
бързото натрупване на килограми. 

C) Известно е, че натрупването на излишни 
килограми е проблем, пред който са 
изправени не само бившите спортисти. 

D) Натрупването на излишни килограми при 
бившите спортисти ги принуждава да 
променят начина си на живот. 

E) Знаем, че тежките тренировки са част от 
всекидневието на всеки спортист, който 
желае да постигне добри резултати. 

 

 

 

 

 

65. Тя, бедната дама, започна да плаче. 

A) Госпожата, която плаче, е бедна. 

B) Женичката престана да плаче. 

C) Горката жена заплака. 

D) Разстроената жена плачеше на глас. 

E) Милата жена бе в трудно положение. 

 

 

 

 

 

66. Водещият на телевизионното предаване 
се справи блестящо със задачата си. 

A) Никой не очакваше, че водещият на 
предаването ще се представи толкова 
добре. 

B) Водещият на телевизионното предаване 
свърши много добре работата си. 

C) Водещите на телевизионните 
предавания са добре подготвени 
професионалисти. 

D) Беше обявен национален конкурс за 
водещи на развлекателни програми. 

E) Разбрах, че някои телевизионни 
предавания имат нови водещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Момичето го погледна без смущение. 

A) Девойката го погледна без притеснение. 

B) Ученичката я гледаше право в очите. 

C) Младежите се спогледаха с учудване. 

D) Момичетата я гледаха с лека тъга в 
очите. 

E) Смутена от неочакваната среща, тя 
замълча.  
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68. Няма нужда да казвам, че не затворих очи 
цяла нощ. 

A) Той не ме предупреди, че ще 
бодърстваме до сутринта. 

B) Искам да кажа, че след умора човек 
трудно заспива.  

C) Той ми каза, че не е мигнал до първи 
петли. 

D) Всички знаем колко е важен крепкият 
сън. 

E) Излишно е да казвам, че не спах до 
сутринта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Мръкна и градът светна. 

A) Като се мръкне, улиците в града пустеят. 

B) Всяка вечер уличните лампи осветяват 
града. 

C) Тази вечер в града бе тъмно както 
никога. 

D) Свечери се и градът засия.  

E) След залеза на слънцето светнаха 
прозорците.  

 

 

 

 

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın 
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek 
ifadeyi bulunuz. 

70. Ваня:  
- Добър ден! Казвам се Ваня и 
кандидатствам за работа. 

 
Попов:  
- ----? 
 
Ваня:  
- От обявата във вестника. 

A) Имате ли опит в тази работа 

B) Заповядайте, моля! С какво мога да ви 
бъда полезен 

C) Работите ли някъде в момента или сте 
свободна 

D) Ако ви приемем, можете ли да започнете 
веднага работа 

E) Заповядайте, седнете! Как разбрахте, че 
имаме свободно място  

 

 

 

 

71. Асен: 
- Мисля, че скоро ще завали проливен 
дъжд. 

 
Орхан: 
- Откъде разбра? 
 
Асен: 
- ----.  

A) Облаците се разпръснаха 

B) От дълго време не е валяло сняг 

C) Лятото мина много сушаво 

D) Засвятка и загърмя  

E) Пекна слънце   
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72. Атанас: 
- Струва ми се, че Иван просто си играе с 
огъня. 

 
Петя: 
- ----? 

A) Искаш да кажеш, че върши нещо опасно 
и рисковано   

B) Искаш да кажеш, че запалва огън на 
непозволено място   

C) Намекваш, че силно се вълнува 

D) Искаш да кажеш, че е изненадан от 
събитията   

E) Искаш да кажеш, че му е станало 
студено 

 

 

 

 

 

 

 

73. Стефан: 
- Поканен съм на гости в Измир. 

 
Симеон: 
- ----? 
 
Стефан: 
- Предпочитам с автобус.  

A) Колко време ще останеш 

B) Прие ли поканата 

C) Кога смяташ да тръгнеш 

D) С какво ще пътуваш 

E) Бил ли си друг път в този град 

 

 

 

 

74. Николай: 
- След произшествието шофьорът беше 
ни жив, ни мъртъв.  
 

Елена: 
- ----. 

A) Това означава, че не е бил достатъчно 
съсредоточен 

B) Това означава, че се е почувствал 
виновен 

C) Това означава, че е бил много изплашен  

D) Това означава, че е превишил скоростта 

E) Това означава, че е бил много 
развълнуван 

 

 

 

 

 

 

 

75. Галина: 
- Има ли изменение в разписанието на 
бързия влак за Бургас? 
 

Служителката: 
- ----. 

 
Галина: 
- Благодаря!  

A) Гишето за билети отваря след малко 

B) Няма. Той ще потегли по разписание 

C) Няма увеличение в цените на билетите 

D) Лятното разписание ще влезе в сила 
следващата седмица 

E) Да, влакът за Бургас прави връзка с 
влака за Варна 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Биосферните резервати са строго 
охранявани територии с уникален 
растителен и животински свят и други 
природни ценности с голямо значение за 
науката и човека. Един от най-големите 
биосферни резервати в България е Чупрене. 
Този резерват е създаден през 1973 г. в 
Стара планина. Почти цялата му територия е 
покрита с иглолистни и широколистни гори, 
някои от които са на възраст над сто години. 
Богат и разнообразен е и животинският свят. 
Чупрене е единственият български резерват, 
в който вълкът е постоянен обитател. 

 

 

76. В текста се разказва за ----. 

A) предстоящето залесяване на резервата с 
иглолистни дървета 

B) неповторимия растителен и животински 
свят на българските резервати 

C) причините за създаването на резервата 
Чупрене 

D) разнообразието на растителните видове 
в резерватите и парковете 

E) биосферния резерват Чупрене в Стара 
планина  

 

 

77. Според текста ----. 

A) иглолистните гори растат само в 
резерватите 

B) територията на резервата не се 
охранява достатъчно добре 

C) вълкът е постоянен обитател в Чупрене  

D) ботаниците и зоолозите се занимават с 
изследвания в резервата 

E) Чупрене е единственият резерват в 
Стара планина 

 

78. В текста се изтъква, че ----. 

A) широколистните гори на възраст над сто 
години в резервата ще бъдат изсечени 

B) предстои разширяването на резервата 
Чупрене 

C) в Чупрене съществуват добри условия за 
изграждането на зоопарк 

D) базата на резервата подлежи на 
подновяване 

E) резерватите имат голямо значение за 
науката и човека  

 

 

79. Изразът «строго охранявана територия», 
който се намира в първото изречение на 
текста, е употребен със следното 
значение: 

A) територия, която не се охранява 
достатъчно 

B) територия, която е добре защитена 

C) територия, в която се влиза без 
разрешение 

D) територия, чието охраняване е трудно 

E) територия, чиято защита не изисква 
особени грижи 

 

 

 

80. Думата «обитател», която се намира в 
последното изречение на текста, е 
употребена със следното значение: 

A) добре охранявана зона 

B) място, което е годно за живеене 

C) място за живеене 

D)  постоянен жител  

E) предмет за всекидневна употреба 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Според съвременните научни представи 
наследствеността бива два вида – генетична 
и културна. Първият вид обуславя кои 
биомолекули и в какви количества ще се 
синтезират в тялото ни. От гените зависят 
цветът на очите, размерът на тялото, 
здравината на костите ни и някои други по-
общи черти като коефициент на 
интелигентност. Вторият вид наследственост 
са културните характеристики, които зависят 
от средата, в която израстваме. Това са 
например религията и ценностите ни, стила 
ни на обличане. В тази група попада и 
човешкият език. Децата не само научават 
езика на общността, в която израстват, но 
възприемат и специфичната вариация, 
характерна за даден регион. Звучи съвсем 
логично, ако едно дете подобно на Тарзан 
расте в среда, където няма от кого да научи 
езика, да остане нямо или най-много да 
може да ръмжи.  

 

 

 

 

81. В текста се разказва за ----. 

A) видовете наследственост според 
съвременната наука 

B) деца, които се затрудняват при 
възприемането на диалекта на 
родителите си 

C) Тарзан, оставен да расте в среда, където 
няма как да научи езика на общността си 

D) учените, които се занимават с 
биомолекулите и тяхното синтезиране в 
тялото ни 

E) коефициента на интелигентност у 
подрастващото поколение 

 

 

 

 

82. Според текста ----. 

A) цветът на очите зависи от културната 
наследственост 

B) гените предопределят по-общите черти 
на човека 

C) стилът на обличане зависи от начина на 
живот и професията на човека 

D) възможно е съществуването на трети 
вид наследственост  

E) генетиката се е обособила като 
самостоятелна научна област 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. В текста се изтъква, че ----. 

A) човешкият език спада към генетичната 
наследственост 

B) здравината на костите се предопределя 
от културната наследственост 

C) съвременната наука не е в състояние да 
разгадае проблема с наследствеността  

D) въпросите на наследствеността ще 
придобият все по-актуален характер  

E) културната наследственост зависи от 
средата, в която израстваме  
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84. Изразът «човешки език», който се намира 
в шестото изречение на текста, е 
употребен със следното значение: 

A) сборът от всички препинателни знаци 

B) изразни средства, с които си служат 
писателите 

C) средство за общуване между хората  

D) звуци, които животните използват за 
общуване 

E) орган в устата на човек и висши животни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Думата «среда», намираща се в 
последното изречение на текста, е 
употребена със следното значение: 

A) съвкупност от природни или социални 
условия, при които някой или нещо 
съществува  

B) момент, еднакво отдалечен от началото 
и края на дадена продължителност от 
време 

C) общност от хора, обединени по някакъв 
признак 

D) меката част на хляба между корите 

E) точка или място във вътрешността, 
еднакво отдалечени от всичките му 
краища 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Вихрен е най-високият връх на Пирин. Със 
своите 2914 метра той е втори по височина в 
България след Мусала в Рила и трети на 
Балканския полуостров след Олимп в 
Гърция. Растителността по склоновете на 
Вихрен е бедна – трева и лишеи, но 
животинският свят е по-богат – има птици, 
дребни гризачи, но най-вече диви кози, които 
обитават подножието на върха. 
Единственото растение, заслужаващо 
внимание, е цветето еделвайс, което тук се 
среща в изобилие. 

 

86. В текста се разказва за ----. 

A) разликата във височините на планините 
Рила и Пирин 

B) Пирин, който е втората по височина 
планина в България 

C) цветето еделвайс, което расте само на 
връх Вихрен 

D) Вихрен, който е най-високият връх на 
Пирин  

E) геологията на планината Пирин 

 

 

 

87. Според текста ----. 

A) на Вихрен еделвайсът се среща в 
изобилие 

B) България е страна с високи планини и 
плата 

C) животинският свят на Вихрен е беден 
откъм видове  

D) Вихрен предлага отлични условия за 
зимен туризъм  

E) склоновете на върха са недостъпни за 
планинарите  

 

 

88. В текста се изтъква, че ----. 

A) в подножието на Вихрен съществуват 
условия за създаване на резерват 

B) планините на Балканския полуостров са 
труднодостъпни  

C) растителността на Пирин и Рила е богата 
и разнообразна 

D) растителността по склоновете на върха е 
бедна  

E) името на върха произлиза от «вихър» 

 

 

89. Изразът «заслужавам внимание», който 
се намира в последното изречение на 
текста, е употребен със следното 
значение: 

A) проявявам постъпка, която е допринесла 
полза 

B) внимание, което ми се оказва 
незаслужено 

C) съсредоточен съм върху нещо 

D) допринесъл съм с нещо за общото благо 

E) достоен съм, имам право да ми се окаже 
внимание  

 

 

90. Думата «изобилие», която се намира в 
последното изречение на текста, е 
употребена със следното значение: 

A) недоимък, оскъдица 

B) нещо, което се намира в недостатъчно 
количество 

C) наличие на много голямо количество от 
нещо  

D) щедрост, благодат 

E) възможност за богат избор 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Учените съставили карта на достъпността на 
отделните части на света с най-
разпространените и масови видове 
транспорт – сухопътен и воден, като основен 
показател било времето, за което може да се 
стигне до най-близкия голям град с 
население 50 000 и повече жители. При 
пресмятането на продължителността на 
пътуването специалистите отчитали и 
влиянието на фактори, като сложността на 
релефа, достъпността и наличието на 
пътища, жп линии или плавателни мрежи, 
надморската височина, и забавящи фактори, 
като гранични пунктове и наситен трафик. 
Изследването показало, че най-
отдалеченото място на планетата е 
Тибетското плато. За да се стигне до него 
трябва да се пътува в продължение на три 
седмици от най-близките големи градове.    

91. В текста се разказва за ----. 

A) определянето на най-отдалеченото 
място на планетата  

B) пътуването на група учени до Тибетското 
плато 

C) наситения трафик в близките до 
Тибетското плато градове 

D) видовете транспорт, с които може да се 
стигне до Тибетското плато 

E) трудностите, с които се сблъскват хората 
в отдалечените места 

 

92. Според текста ----. 

A) в околностите на Тибетското плато има 
големи градове 

B) най-отдалеченото място в света е 
Тибетското плато 

C) в Тибетското плато може да се стигне 
само с въздушен транспорт 

D) труднодостъпното Тибетско плато 
привлича все повече туристи 

E) Тибетското плато предлага условия за 
алпинизъм 

93. В текста се изтъква, че ----. 

A) учените ще включат и други фактори при 
отчитане на достъпността 

B) картата на достъпността ще бъде 
изготвена и за други места по света 

C) граничните пунктове ускоряват достъпа 
до дадено населено място 

D) до Тибетското плато се стига след 
триседмично пътуване  

E) основният показател за достъпността на 
дадено място е пътят 

 

 

94. Изразът «надморска височина», който се 
намира във второто изречение на текста, 
е употребен със следното значение: 

A) височина, на която въздухът е разреден  

B) височина по отношение на морското 
равнище  

C) височина, която е по-ниска от тази на 
морето 

D) височина, която се променя в зависимост 
от мястото и условията 

E) височина, чието измерване се извършва 
с най-модерни методи 

 

 

95. Думата «релеф», която се намира във 
второто изречение на текста, е 
употребена със следното значение: 

A) отчетливо и ясно изображение 

B) чертеж върху бял лист 

C) форма на повърхността на земната кора 
в дадена местност  

D) мъчнопроходима планинска верига 

E) подробна карта на планетата ни 

 



 
 

 
2010 - KPDS İlkbahar / BULGARCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 20 

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Дяволският мост е средновековен мост на 
река Арда, намиращ се в живописен пролом 
на около 10 км от Ардино. Според 
историците мостът е строен в края на XIV 
век. В античните времена е имал важно 
значение, тъй като е на стар търговски път, 
свързващ Тракия с Беломорието. Граден е 
от местен камък. И днес, няколко века по-
късно, водата и времето не са успели да 
нарушат здравината на моста. Старите 
майстори допускат, че хоросанът е бил 
забъркван с яйца и зехтин, затова спойката е 
по-здрава и от бетон. Едно от многобройните 
поверия твърди, че ако човек застане под 
третия свод и си пожелае нещо, то се 
сбъдва. През 1984 г. мостът е обявен за 
паметник на културата. 

 

96. В текста се разказва за ----. 

A) античните паметници в поречието на 
Арда 

B) историята на строителство и 
особеностите на Дяволския мост 

C) разкритията на археолозите в Ардинско 

D) качествата, които трябва да притежава 
даден обект, за да бъде обявен за 
паметник на културата 

E) търговските пътища, които са свързвали 
Родопите с Беломорието 

 

97. Според текста ----. 

A) в древността мостът е имал важно 
значение 

B) водата и времето са нарушили целостта 
на моста 

C) старите майстори не могат да си обяснят 
здравината на спойката на моста 

D) между Тракия и Беломорието са 
съществували и други мостове 

E) мостът е граден от камък с неизвестен 
произход 

98. В текста се изтъква, че ----. 

A) хоросанът се използвал и при 
строителството на други съоръжения 

B) предстои мостът да бъде обявен за 
паметник на културата 

C) историците не могат да датират 
строителството на моста 

D) спойката на моста е по-здрава и от бетон  

E) днес Дяволският мост е атракция за 
посетителите 

 

 

99. Изразът «живописен пролом», който се 
намира в първото изречение на текста, е 
употребен със следното значение: 

A) непроходима гора 

B) незалесена планина 

C) плодородна, но необработваема почва 

D) кариера с ломени камъни 

E) красива теснина между скали, направена 
от река  

 

 

100. Думата «поверие», която се намира в 
предпоследното изречение на текста, е 
употребена със следното значение: 

A) предание, легенда 

B) свръхестествена сила 

C) вяра в доброто начало у човека 

D) доверие в близки и приятели 

E) тайна заповед 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 
 

1. 2010-KPDS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, 
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve 
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri 
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 da-
kikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, 
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaya- 
caktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren 
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ- 
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken- 
mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya- 
caktır. 

9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması ge- 
rekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru 
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru 
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir 
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün 
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o 
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız 
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS İlkbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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