
Пример за езикова задача

Указания:
Прочетете всеки въпрос внимателно и отбележете отговора във формуляра 
за отговори. Не пишете в тест-книжката.
Ако не можете да отговорите на някой въпрос или ако правилният отговор не 
е посочен, изберете „няма верен отговор”.
Текстовете за четене в този тест са кратки откъси - в оригинал или адапти-
рани - от публикувани материали. За целите на теста може да са направени 
промени в стила, съдържанието или гледната точка на оригинала. Текстовете 
невинаги изразяват мнението и отношението на Американския колеж в София.

Прочетете историята и отговорете на въпроса, който следва.

Животът на Джеферсън Дейвис бил изпълнен с добри и лоши моменти. През 1835 г. 
починала първата съпруга на Дейвис, за която бил женен от три месеца. Потре-
сен от смъртта й, Дейвис се преместил в една отдалечена плантация в Мисиси-
пи. Там прекарал следващите десет години в селскостопанска работа и учение.
През 1845 г. Дейвис се оженил повторно и бил избран да командва войска по 
време на Мексиканската война. След войната Дейвис бил избран за сенатор 
от щата Мисисипи.
Дейвис се оттеглил от сенаторския пост, за да се бори за поста губернатор 
на щата Мисисипи. Той загубил изборите. По-късно бил избран за секретар по 
военните въпроси и малко по-късно се върнал в Сената.
През 1861 г. Дейвис бил избран за президент на Конфедеративните 
американски щати. Той служил всеотдайно през следващите четири години. За 
нещастие здравословното състояние на Дейвис се влошило. На него му било 
трудно да об-щува с хората и да приема критика. Армията на Конфе-
дерацията се разпадала.
На десети май 1865 г. Дейвис бил пленен от федеративните войски и хвърлен в 
затвор за две години. Дейвис бил освободен, но обвиненията за предателство 
не били снети. Сега вече нямал право да участва в избори за държавни постове. 
Той се оттеглил в Мисисипи и починал през 1889 г.

1. Какво направил Дейвис, след като починала първата му съпруга?

A. Бил избран за член на Конгреса.
B. Станал сенатор от щата Мисисипи.
C. Преместил се в плантация в Мисисипи, където прекарал десет години.
D. Станал командир на войска в Мексиканската война.
Е. Няма верен отговор.

© Всички права запазени. Собственост на Американския колеж в София.

Примери за логически задачи

1. Фигурите в квадратите са подредени по определен начин. Коя от фигу-
рите в дясно ще замести въпросителния знак?

2. Г-н и г-жа ДиНаполи имат двама сина и три дъщери. Когато цялото се-
мейство се събира около масата, те трябва да донесат един допълните-
лен стол. Колко стола обикновено имат около масата?

3. Кое число липсва в поредицата? 3 5 9 15 17 21 27 29 ? 39 41

Примери за математически задачи

1. Две коли потеглят от ресторант по едно и също време и се отправят в
противоположни посоки по права магистрала. След три часа те са на 300
км една от друга. Намерете скоростта на по-бавната кола, ако една от
колите се движи с 20 км в час по-бързо от другата.

2. 
Намерете числовата мярка на всеки ъгъл. 

3. Намерете най-малката страна на триъгълник, чийто периметър е 64,
ако отношението на две от страните му е 4:3, а третата страна е с 20
по-малка от сбора на другите две.

ДАТА НА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ: 21 МАРТ 2021 г., НЕДЕЛЯ 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ГР. СОФИЯ:

Тестът включва четири раздела, които могат да бъдат с математически, 
езикови и логически задачи. Времето за работа върху всеки от 
разделите е 25 минути или общо 100 минути за целия тест. Форматът на 
въпросите може да изисква от кандидата или да впише отговора сам, 
или да го избере от няколко изброени варианта. Отговорите се нанасят 
в отделен формуляр.

?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

A. 31

B. 33

C. 34

D. 35

E. 37

07 ноември 2020 г., събота, 10:30 ч. и 13:30 ч. 
18 ноември, 2020 г., сряда, 16:00 ч. 

5 декември, 2020 г., събота, 10:30 ч. и 13:30 ч.
9 януари 2021 г., събота, 10:30 ч. и 13:30 ч. 

12 януари 2021 г., вторник, 16:00 ч.

Програмата за 07 ноември 2020 г., 5 декември 2020 г.,
9 януари 2021 г. 

10:30 -11:30 Обиколка на колежа 
11:45 -12:45 Кратка презентация с време за въпроси и отговори -

Учебен център „Америка за България”, Аудитория „Уитакър”

13:30 -14:30 Обиколка на колежа 
14:45 -15:45 Кратка презентация с време за въпроси и отговори -

Учебен център „Америка за България”, Аудитория „Уитакър”

Програмата за 18 ноември 2020 г., 12 януари 2021 г.
16:00 -17:00 Обиколка на колежа 

17:15 -18:15 Кратка презентация с време за въпроси и отговори -
Учебен център „Америка за България”, Аудитория „Уитакър”

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В СТРАНАТА

Пловдив
15 октомври 2020 г ., 18:30 ч., Куюмджиева къща (Етнографски музей), 

ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 2
Бургас

22 октомври 2020 г., 18:00 ч., Хотел България, ул. „Александровска” 21

Варна
22 октомври 2020 г., 18:00 ч., Фестивален и конгресен център,

бул. "Сливница", № 2

Плевен
27 октомври 2020 г., 18:00 ч., Начално училище "Христо Ботев",

ул. "Парашкев Цветков" 35
Велико Търново

28 октомври 2020 г., 18:00 ч., Филиал "Славейче" на Регионална народна 
библиотека "Петко Рачев Славейков", ул. "Симеон Велики" 7

РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ СЕ ИЗВЪРШВА ОНЛАЙН
ОТ 08 до 26 ФЕВУАРИ 2021 г., НА СТРАНИЦАТА НА КОЛЕЖА WWW.ACS.BG

Приемният изпит в Американския колеж е съобразен с очакваното развитие на 
учениците от седми клас. За него не е необходима предварителна подготовка. 
Колежът не организира курсове и никога не е упълномощавал организации или 
отделни личности да провеждат такава дейност. Лица, които подготвят уче- 
ници от името на Американския колеж, подвеждат родителите, злоупотребя  -
ват с техните очаквания и изграждат погрешна нагласа у кандидатите.

s.skaggs-dimitrova
Cross-Out
22

s.skaggs-dimitrova
Cross-Out
28 октомври 2020 г., 

Rip
Cross-Out

Rip
Cross-Out



“Неспазване на инструкциите” включва, но не се изчерпва с:

 гледане в писмената работа на друг кандидат;

 говорене по време на изпита;

 започване на работа върху раздел преди определеното за него време;

 продължаване на работа върху раздел след изтичане на определеното за 
него време;

 преписване от предварително подготвени материали; 

 използване на калкулатор, линия, речник и пр.; 

 поведение, което нарушава реда в изпитната зала.

Кандидатът трябва да разчита само на собствените си сили!

УЧЕБНА ТАКСА

Учебната такса за учебната 2020-2021 година е € 7,000. Размерът на так-
сата се актуализира всяка година с решение на Борда на настоятелите в 
зависимост от очакваните разходи на училището за съответната учебна 
година.

СТИПЕНДИИ И НАМАЛЯВАНЕ НА УЧЕБНАТА ТАКСА

Всички класирани ученици могат да кандидатстват за намаляване на учеб-
ната такса. Родителите попълват формуляр и подават документи, удосто-
веряващи тяхното финансово състояние. В зависимост от представената 
информация, учебната такса може да бъде намалена от 10 до 90 %.

Условията за кандидатстване за пълни стипендии се обявяват на уеб стра-
ницата на колежа www.acs.bg.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

Записването на приетите ученици се извършва веднага след изнасянето на 
резултатите от изпита.

В края на учебната година към комплекта от документи трябва да бъде депо-
зирано оригинално свидетелство за основно образование, което да потвър-
ди наличието на среден успех най-малко много добър 5,00.

Без него записването ще бъде анулирано.

За допълнителна информация:

02/4341008; 4341010 и 4341011

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 Оригинален ученически бележник, удостоверяващ, че ученикът е в седми 
клас и има успех най-малко мн. добър 5,00 от първия учебен срок;

 За кандидати, идващи от училища с електронни дневници, справка за успех 
и хорариум през I учебен срок;

 Актуална снимка на кандидата.

ТАКСА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТА: 60 лв.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА СРЕДНИЯТ УСПЕХ?

Средният успех се изчислява като се съберат оценките по всички предмети 
от задължителните учебни часове и избираемите учебни часове (включител-
но музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт) и сбо-
рът се раздели на броя на предметите.

Оценките от предметите от факултативните учебни часове не се включ-
ват в изчисляването на средния успех. 

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ТРЯБВА ДА НОСИТЕ:

 Заверена ученическа карта, лична карта или задграничен паспорт. 

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА НЕ ТРЯБВА ДА НОСИТЕ:

 Моливи, химикали, кутийки за моливи или острилки;

 Калкулатори или линии;

 Листове хартия;

 Речници или друга справочна литература;

 Мобилни телефони или други електронни устройства;

 Часовници с аларма.

Разрешено е носенето само на ръчни часовници с изключена аларма!

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗПИТА ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ И СЪЧИНЕНИЯ 
ОСТАВАТ НА СЪХРАНЕНИЕ В АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ. ТЕ НЯМА ДА БЪДАТ 
ПРЕДОСТАВЯНИ НА КАНДИДАТИТЕ ПО НИКАКЪВ ПОВОД.

Американският колеж в София се стреми да поддържа висок академичен 
стандарт. Приемният изпит прилага на практика този висок стандарт към 
учениците от бъдещия випуск.

ВСЯКО НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА МОЖЕ 
ДА ДОВЕДЕ ДО ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА КАНДИДАТА И АНУЛИРАНЕ НА 
РАБОТАТА МУ.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ- ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕРИ

Приемният изпит се състои от два компонента: кратко съчинение и тест.

Съчинението представлява текст по зададена тема, която не е свързана с 
учебния материал по литература. Кандидатите разполагат с 30 минути за 
написване на съчинението. Основните критерии при оценяването са обеди-
нени в две групи: реторични способности (умения за формулиране на теза и 
за създаване на цялостен текст, оригиналност на подхода към поставената 
тема) и езикова култура (правопис, пунктуация, стил). Всеки от посочените 
компоненти се оценява по точкова система, като максималният брой точки, 
който може да даде всеки проверител, е 20. Съчиненията се преглеждат от 
двама проверители и крайният резултат е сборът от техните оценки. При 
разлика от четири или повече точки, работата се проверява от арбитър.

Примери:

Тема на съчинението от изпит 2009:

Инструкции:

Откъсът по-долу е от роман на А. Линдгрен. Прочетете текста внимателно. 
Организирайте мислите си и помислете няколко минути върху текста, преди 
да започнете да пишете.

1  Представете си, че сте свидетел на случката.
2  Какво ще направите?
3  Обосновете избора си в съчинение.
4  Подкрепете позицията си с примери от личния си живот. 
5  Озаглавете съчинението си.

„Тъкмо тогава портата на близката къща се отвори и от нея изхвръкна едно 
момче. Изглеждаше изплашено и това не беше чудно, защото по петите му 
го следваха други пет момчета. Те бързо го настигнаха, притиснаха го към 
оградата и се нахвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаха едновре-
менно да го блъскат и удрят. То се разплака и закри лицето си с ръце, за да се 
защити.”

Тема на съчинението от изпит 2011:

Инструкции:

Прочетете внимателно стиховете по-долу. Изпълнете следните задачи:

Определете каква житейска ситуация представя авторът. Вижте я като 
проблем и формулирайте този проблем като тема на вашето съчинение.

В съчинението обяснете как виждате решението на този проблем. 
Защитете позицията си чрез личния си опит - преживяно, разказано,  прочетено.

Два пътя сред жълти дървета видях
да тръгна не можех по двата,
бях сам и зачуден застанах пред тях...” 
(Робърт Фрост)




