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Дидактически тест по Психология 

Изготвен от 

Марина Илиева Байрактарова, Фак. N 21421 

 

Уводна част: 

 Тестът е конструиран върху темата “Структура на малката 

група”, взета от книгата на Сава Джонев “Социална психология. 

Том 3 Малки групи”. 

 

Цел на теста: 

 Тестът цели да установи и оцени усвоените познания за 

структурата на малката група и основните теоретични 

направления преподавани в часовете по психология.  

 

Инструкция: 

Времето за попълване на теста е 40 минути – един учебен час 

Тестът съдържа 14 айтема, от които: 

 

• Айтеми с множествен избор – 6  

Необходимо е учениците да изберат верния отговор от 

няколко предложения, като верният отговор е само един. 

 

Пример: Създател на Социометрията е: 
       а/ Левин 
       б/ Морено 
       в/ Търнър 
 

• Айтеми с алтернативен избор – 4  

За всяко твърдение се избира дали е вярно или невярно. 

 

Пример: В групата асоцирани се наричат тези лица, които                

   са избрани повече пъти, отколкото са избирали. 

      А/ Вярно 

      Б/ Невярно 
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• Айтеми за съответствие – 2 

  Трябва да се посочи кои от твърденията се отнасят за  

дадените понятия. 

• Айтеми с открит отговор – 2 

Ученикът трябва самостоятелно да формулира кратък отговор 

на зададения въпрос. Въпросите са конкретни и предполагат 

точен и конкретен отговор от няколко думи. 

Пример: Дайте определение за социален статус? 

 

Отговорите се попълват в бланка за отговори: 

Бланка за отговори 

I.  
1 а б в 
2 а б в 
3 а б в 
4 а б в 
5 а б в 
6 а б в 

II. 
Дисперсна група 

1 2 3 4 
Реална група 

1 2 3 4 
III. 

1 Вярно Невярно 
2 Вярно Невярно 
3 Вярно Невярно 
4 Вярно Невярно 

IV. 
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Ключ с верните отговори: 

 

I. 1/a; 2/в; 3/б; 4/б; 5/б; 6/б 

 

II. Дисперсна група – 2 и 3 

   Реална група – 1 и 4 

 

        Формална група – 1 и 4 

 Неформална група – 2 и 3 

 

III. 1/Н; 2/Н; 3/В; 4/Н 

 

 

Оценяване: 

 

Първа част: По 1т. за правилен отговор. Максимален брой точки 

6т 

 

Втора част: По 2т. за правилен отговор.  Максимален брой точки 

16т 

 

Трета част: По 1т за верен отговор. Максимален брой точки 4т 

 

Четвърта част: По 3т за всеки въпрос. Максимален брой точки 6т 

 

под 16т – 2 

16 – 19 – 3 

20 – 24 – 4 

25 – 28 – 5 

29 – 32 – 6 
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Въпросник 

Тестът пред Вас цели да определи познанията Ви за “Структурата на 
малката група и основните теоретични направления”. Разделен е на четири 
части. В първата част трябва да отбележите кой е верният отговор, като той 
е само един. Във втората част трябва да посочите кои от твърденията се 
отнасят за дадените понятия. В третата част трябва да посочите какви са  
твърденията верни (В) или неверни (Н). В последната част трябва да 
отговорите на зададените въпроси с по няколко изречения като отбележите 
само най – важното и съществено.  
 
 
I. Посочете верният отговор: 
 
1. Кой е качественият белег, по който разграничаваме микрогрупите от 
макрогрупите: 
 а/ броя на членовете в групата 
 б/ взаимодействието на членовете в групата 
 в/ степента на харесване на членовете в групата 
 
2. Кой автор дефинира групата чрез термините на обща съдба, подобие и 
близост: 
 а/ Фройд 
 б/ Олпорт 
 в/ Камбъл  
 
3. Създател на Социометрията е: 
 а/ Левин 
 б/ Морено 
 в/ Търнър 
 
4. Макроструктурата в групата според социометричната теория се отнася до: 
 а/ личностното харесване на индивидите в групата 
 б/ разстоянието и разположението на индивидите в групата 
 в/ привлекателността на групата като цяло 
 
5. Според коя теория групите се сформират на принципа давам, за да 
получа: 
 а/ биологичната теория 
 б/ теория за икономичния човек 
 в/ социометричната теория 
 
6. От колко индивида трябва да се състои една група, за да се определи като 
“малка група”: 
 а/ 1 – 50 
 б/ 3 – 40 
 в/ над 60 
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II. Кое се отнася до членовете на дисперсната група и кое до членовете на 
реалната група:                  
                                                                  1/намират се в пряка 
                                                                     комуникативна връзка         
 
Дисперсна група  - .......                             2/имат общи характеристики 
 
Реална група  - .......                                  3/общуват рядко и дори могат 
                                                                     да не се познават  
 
                                                                 4/обединени са от обща   
                                                                    дейност 
 
Кои от твърденията се отнасят за формалните групи и кои за неформалните 
групи: 
                                                          1/предварително са предписани                              
                                                             груповите норми и йерархичната   
                                                             система 
 
Формални групи - ......                       2/групата възниква в резултат на  
                                                            междулиичностни отношения  
                                                            като харесване 
 
                                                          3/индивидите в групата се разделят 
Неформални групи - ......                       условно на лидер и членове 
 
                                                          4/индивидите в групата се разделят 
                                                             условно на ръководител и подчинен 
 
III. Определете какви са твърденията верни или неверни 
 
 

 В Н 

1. Сплотеността в групата според социометричната 
теория се определя като отношение на взаимните 
избори към общия брой избори в групата 

    

2. В групата асоцирани се наричат тези лица, които са 
избрани повече пъти, отколкото са избирали     

3. Социограмата ни дава информация за отношенията в 
малката група     
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4. В структурно - фукционален план групата се 
определя като съвкупност от хора извършващи обща 
дейност 

    

 
 
             
IV. Oтговорете с по няколко изречения на въпросите: 
 
1. Какво определение за малка група дава К. Левин в своята теория за    
    груповата динамика? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
........................................ 
 
2. Дайте определение за социален статус: 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
......................... 
 

 

 



Структура на малката група
Тест за определяне на познанията Ви



Тестът пред Вас цели да определи познанията Ви за “Структурата на
малката група и основните теоретични направления”. Разделен е на
четири части.

• В първата част трябва да отбележите, кой е верният отговор, като той е само

един.

• Във втората част трябва да посочите в листа за отговори, кои от твърденията
се отнасят за дадените понятия. 

• В третата част трябва да посочите, какви са твърденията, верни или неверни. 

• В последната част трябва да отговорите на зададените въпроси с по няколко
изречения като отбележите само най–важното и същественото. 

• Разполагате с 40 минути



УСПЕХ!!!☺



I. Посочете верния отговор:

1. Кой е качественият белег, по който
разграничаваме микрогрупите от
макрогрупите:

а/ броят на членовете в групата
б/ взаимодействието на членовете в групата
в/ степента на харесване на членовете в

групата



2. Кой автор дефинира групата чрез
термините на обща съдба, подобие и
близост:

а/ Фройд
б/ Олпорт
в/ Камбъл



3. Макроструктурата в групата според
социометричната теория се отнася до:

а/ личностното харесване на индивидите
в групата

б/ разстоянието и разположението на
индивидите в групата

в/ привлекателността на групата като
цяло



4. Създател на Социометрията е:
а/ Левин
б/ Морено
в/ Търнър



5. Според коя теория групите се
сформират на принципа давам, за да
получа:
а/ биологичната теория
б/ теория за икономичния човек
в/ социометричната теория



6. От колко индивида трябва да се
състои една група, за да се определи
като “малка група”:
а/ 1 – 50
б/ 3 – 40
в/ над 60



II. Кое се отнася до членовете на дисперсната група и кое
до членовете на реалната група:

А) Дисперсна група

Б) Реална група

1/намират се в пряка
комуникативна връзка

2/имат общи
характеристики

3/общуват рядко и дори
могат
да не се познават

4/обединени са от обща
дейност



Кои от твърденията се отнасят за формалните групи и кои
за неформалните групи:

А) Формални групи
Б) Неформални групи

1/предварително са предписани
груповите норми йерархичната
система

2/групата възниква в резултат на
междуличностни отношения
като харесване

3/индивидите в групата се разделя
условно на лидер и членове

4/индивидите в групата се разделят
условно на ръководител и
подчинен



III. Определете какви са твърденията верни или
неверни

1. Сплотеността в групата според
социометричната теория се определя като
отношение на взаимните избори към общия
брой избори в групата

А) Вярно
Б) Невярно



2. В групата асоцирани се наричат тези
лица, които са избрани повече пъти, 
отколкото са избирали

А) Вярно
Б) Невярно



3. Социограмата ни дава информация за
отношенията в малката група

А) Вярно
Б) Невярно



4. В структурно - фукционален план
групата се определя като съвкупност от
хора извършващи обща дейност

А) Вярно
Б) Невярно



IV. Oтговорете с по няколко изречения на
въпросите:

1. Какво определение за малка група дава К. 
Левин в своята теория за груповата
динамика?

....................................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................



2. Дайте определение за социален
статус:

..............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


