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ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 

 

1. Алгебра и анализ 

1. Естествени, цели, рационални и реални числа. 

2. Формули за съкратено умножение. Тъждествени преобразования на изрази. 

3. Уравнения и неравенства. Еквивалентност. Системи уравнения и неравенства. Смесени 

системи уравнения и неравенства. 

4. Линейна функция. Линейни уравнения и неравенства с едно неизвестно. Модулни 

уравнения и неравенства. 

5. Квадратна функция. Свойства и графика на квадратната функция. Разлагане на квадратния 

тричлен на линейни множители. Формули на Виет. Квадратни уравнения и неравенства и 

приводими към тях. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 

6. Параметрични уравнения и неравенства. Разположение на корените (нулите)  на квадратния 

тричлен. 

7. Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на 

изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни. 

8. Степен с реален показател. Тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с 

рационален степенен показател. Логаритъм. Показателна и логаритмична функция – 

графики и свойства. Показателни и логаритмични уравнения и  неравенства. Ирационални 

уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала. 

9. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс – графики и свойства. 

Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични тъждества. Тригонометрични 

уравнения и неравенства.  

10.  Безкрайни числови редици. Аритметична и геометрична прогресия.  Формула за общия 

член и сумата на първите n члена. Проста и сложна лихва. 

11. Метод на пълната математическа индукция. 

12. Сходящи редици. Сума на безкрайна  геометрична прогресия. 

13.  Числови функции – видове. Граница и непрекъснатост на функция. Производна на 

функция. Геометричен и механичен смисъл на производната. Теореми за производните. 

Монотонност на функция. Локални екстремуми на функция. Най-голяма и най-малка 

стойност на функция. Изследване и чертане на графика на функция. 

14.  Задачи с приложен характер, водещи до съставяне на уравнения, неравенства, системи и 

изследване на функции. 

15.  Съединения без повторения – пермутации, вариации и комбинации. Случайни събития, 

класическа вероятност. 

2. Геометрия 

15.  Основни понятия в геометрията. Ъгли, образувани от пресичане на две прави и при 

пресичане на две успоредни прави с трета. Условия за успоредност. 

16.  Признаци за еднаквост на триъгълници. Успоредници – видове и свойства. Трапец. Средна 

отсечка в триъгълник и средна основа на трапец. Лице на многоъгълник. Вектори и 

операции с тях. Скаларно произведение на вектори. 

17.  Окръжност. Допирателна към окръжност. Централен, вписан и периферен ъгъл. Допиращи 

се окръжности. Описана, вписана и външно вписани окръжности около триъгълник. 

Забележителни точки в триъгълника. Четириъгълник, вписан в окръжност и четириъгълник, 
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описан около окръжност – свойства. Правилни многоъгълници. Еднаквости: транслация, 

ротация и симетрия. 

18.  Теореми на Талес. Свойства на ъглополовящите в триъгълник. Признаци за подобност на 

триъгълници. Подобност. Подобни фигури. Лица на подобни многоъгълници.  

19.  Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Теорема на Питагор. Приложения. 

20.  Четириъгълник: успоредник, трапец, лице. 

21.  Метрични зависимости между хорди, допирателни и секущи в окръжност. 

22. Метрични зависимости в произволен триъгълник. Косинусова и синусова теорема. 

Решаване на триъгълник. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник. 

23. Взаимно положение на две прави, на права и равнина и на две равнини в пространството. 

Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Теорема за 

трите перпендикуляра. Двустенен ъгъл – измерване. Перпендикулярност на две равнини. 

24.  Многостени. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида. Ротационни тела. 

Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера, кълбо. Формули за лицата на повърхнините и 

обемите. 

25. Комбинации от тела. Сечения на многостени и ротационни тела с равнина. 

 

III. Формат на изпита 

Времетраенето на изпита е 4 часа.   

Изпитът съдържа 20 задачи от три типа: 

• дванадесет тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само 

един е верен. 

• пет тестови задачи със свободен отговор, на които кандидат-студентът записва само 

отговора. 

• три задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения и 

решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид. 

 

Общият максимален брой точки е 100. 

 Кандидат-студентите имат възможност да се явят и на двете изпитни сесии, като в 

този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.  

Решаването на теста не предполага използването на помощни изчислителни средства. 

Следователно, по време на изпита  не се разрешава използването на калкулатори, електронни 

бележници и портативни компютри.  

 Различните начини на решения (при наличие на такива) се оценяват равностойно. При 

наличие на повече от едно решение на дадена задача в писмената работа на кандидат-студента 

се зачита само едно от тях. 

 При провеждането на изпита се допуска използването на писалки или химикалки (пишещи 

синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. 

 Не се разрешава използването на учебни пособия. На кандидат-студентите се 

предоставя справочен списък с основните формули. 

 

Основна литература 

1. Действащите учебници по математика за 8. – 12. клас. 

2. Действащите учебни пособия за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка 

по математика за 8. – 12. клас. 
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3. Списания “Математика” и ”Математика +” – рубрика “За кандидат-студента”.  

4. Петров,  К., Ръководство за решаване на задачи по математика. Част І и ІІ. 

5. Русев, Р. и др., Ръководство за решаване на задачи по математика за кандидат-студенти. 

6. Паскалев, Г., Конкурсни задачи за постъпване във ВУЗ. 

7. Копрински, С. и др., Задачи по елементарна математика. 

8. Петров, Д., М.Христов, Л.Христов, Ал.Йоргов, П.Пиперков, Конкурсните изпити по 

математика за ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” и НВУ “В.Левски”, 2007, В.Търново, Астарта. 

 
ПРИМЕРЕН ТЕСТ 

 

ПЪРВА ЧАСТ 

Отговорите на задачите от 1. до 12. включително отбелязвайте в листа за отговори. 

1. Кое от следните числа е с най-голям модул? 

А) 8  Б) 3 7  В) 7  Г) 5,3  

 

2. Дефиниционното множество на функцията   xxf x  3log  е: 

А)     ;11;0x  Б)  8;0x  В)    3;11;0 x  Г)  8;x  

 

3. Единият корен на квадратното уравнение 022  kxkx  е 01 x . Другият корен е равен на: 

А) 0  Б) 5,0  В) 1  Г) 6  

 

4. Решенията на неравенството 0
1

3






x

x
 са: 

А)     ;31;x  Б)  3;1x  В)  3;1x  Г)  3;1x  

 

5. За аритметична прогресия е дадено, че 2d  и 40040 S . Първият член 1a  на прогресията е равен на: 

А) 29  Б) 29  В) 31 Г) 60  

 

6. В банка са внесени на влог 00010  лева при годишна сложна лихва %6 . След две години влогът ще бъде: 

А) 44912 лева Б) 23611 лева  В) 00015 лева  Г) 9000лева  

 

7. В триъгълник ABC  е дадено, че 5,2AB , 2BC  и 5,1AC . Мярката на ACB  е равна на: 

А) 
45  Б) 

75  В) 
120  Г) 

90  

 

8. Периметърът и лицето на правоъгълник се изразяват с едно и също число. Едната страна на правоъгълника 

е 4  пъти по-голяма от другата. Дължината на тази страна е равна на: 

А) 5  Б) 10  В) 7  Г) 12  

 

9. Диагоналите AC  и BD  на четириъгълника ABCD  са перпендикулярни като 18,15  BDAC . Лицето 

на четириъгълника е равно на: 

А) 135 Б) 270  В) 100 Г) 150 

 



12.1.2018 г.  Декан на ФМИ: 

  проф. д-р Мирослав Гълъбов 

 

4 

10. Ако 
2

3
sin   и 










2
;0


 , то стойността на 3cos  е равна на: 

А) 5,0  Б) 2  В) 1  Г) 125,0  

 

11. Лицата на три стени на правоъгълен паралелепипед са 
26 m , 

212 m  и 
28 m . Дължините на ръбовете 

(измеренията) на паралелепипеда са: 

А) mmm 1,1,12  Б) mmm 4,4,12  В) mmm 4,3,2  Г) mmm 6,6,4  

 

12. Дадена е правилна четириъгълна пирамида с основен ръб cma 8  и обем 
364 cmV  . Дължината на 

апотемата на пирамидата е равна на: 

А) cm5  Б) cm3  В) cm6  Г) cm4  

 

 

ВТОРА ЧАСТ 

Отговорите на задачите от 13. до 17. включително запишете в листа за отговори. 

13. Ако n  е естествено число и 55321  n , да се намери стойността на n . 

 

14. Ако 1x  и 2x  са корени на уравнението 0282  xx , да се намери стойността на израза 

 212log2

212 2log
xx

xxA


 . 

 

15. Даден е равнобедрения триъгълник ABC  с основа cmAB 8  и cmBCAC 5 . Да се намери 

дължината на радиуса на описаната около триъгълника ABC  окръжност. 

 

16. Основата на права призма е квадрат. Височината на призмата е cm3 , а диагоналът ѝ е cm5 . Да се 

намери лицето на основата на призмата. 

 

17. Основата на пирамида е триъгълник с една страна cm38  и срещулежащ на нея ъгъл 
60 . Всички 

околни ръбове на пирамидата са равни на cm10 . Да се намери височината на пирамидата. 

 

 

ТРЕТА ЧАСТ 

Пълните решения с необходимите обосновки на задачите 18., 19. и 20. запишете в листите за белова. 

18. Да се реши системата уравнения 
.113

5

22 



yxyx

yxxy
 

 

19. Да се намерят решенията на уравнението 12sinsin 22  xx , които принадлежат на интервала  ;0 . 

 

20. Основата на пирамида е ромб със страна a  и остър ъгъл  . Всички околни стени на пирамидата склюват 

с основата ѝ ъгъл  . Да се намерят лицето на пълната повърхнина и обемът на пирамидата. 

 

 

 


