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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ПАЗАРДЖИК 

 
4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 

 

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ– ІХ КЛАС 

14.02. 2010  год. 
 

 Уважаеми ученици,  
 Предлагаме Ви за решаване 50 задачи от различните области на биологията и здравното 
образование.Те са разделени в три части.  
 Задачите от първа част са с избираем отговор, като само един от посочените е верен. 
Оградете го с кръгче. 
 Задачите от втора част са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само 
една е вярна и пълна. Оградете я с кръгче. 

Задачите от трета част се решават по начин, указанията за който са посочени към всяка 
задача. 
 Времето за работа е 4 астрономически часа.  
Общият брой точки от теста е 67.3 точки. Онези от вас, които постигнат над 75% от общия брой 
точки, се класират за следващия областен кръг. Пожелаваме Ви  успех! 
 

І ЧАСТ 
Задача1..Названието на двата вида нуклеинови киселини–рибонуклеинова и 
дезоксирибонуклеинова, се определя от: 
 А.названието на пентозата;  Б. названието на азотните бази; В. названието на рибозомите;  Г. 
названието на хромозомите.   
Задача 2. Най-бързо съкращаващите се мускули в човешкото тяло са: 
 А. Мускулите на шията;  Б.Мускулите на долния крайник;  В. Мускулите на горния крайник;  Г. 
Мускулите на окото;  Д. Коремните мускули. 
Задача 3. Кое от следните твърдения е вярно? 
 А. растенията не дишат; Б. едноклетъчните животни не дишат; В. сухоземните охлюви дишат с хриле; 
Г. гущерите дишат с бели дробове. 
Задача 4. В коя от изброените групи всички болести се причиняват от бактерии? 
А. туберколоза, дизентерия, скарлатина, коремен тиф; 
Б. туберколоза, дизентерия, СПИН, свински грип; 
В. дифтерит, туберколоза, ангина, заушка; 
Г. детски паралич, заушка, грип, едра шарка. 
Задача 5. Максималното количество въздух, което може да се издиша след максимално 
вдишване, се нарича: 
 А. жизнена вместимост; Б. дихателен обем;  В. допълнителен обем;  Г. резервен обем;  Д. остатъчен 
обем. 
Задача 6. Какавидата е етап от развитието на: 
 А. жаба; Б. пеперуда; В. кокошка; Г. охлюв. 
Задача 7. Молекула въглероден диоксид отделена в кръвта в левия крак и отделена в околната 
среда чрез издишване, ще премине през всички посочени структури, с изключение на:  
А.дясно предсърдие; Б.белодробна вена;  В.алвеоли;  Г.белодробна артерия;  Д.бронхи. 
Задача 8. Средното ухо се състои от: 
 А. външния слухов проход;  Б. евстахиевата тръба;   В. чукче, наковалня и стреме;  Г. орган на 
равновесие и слухов орган.  
Задача 9. Коя от изброените стави е с най-голяма подвижност? 
  А. раменна;  Б. лакътна;  В. тазобедрена;  Г. колянна;  Д. стави на ходилото. 
Задача 10. Кои от едноклетъчните се размножават само чрез просто делене? 
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  А. обикновена амеба и зелена еуглена; Б. опашато чехълче и златист волвокс; В. малариен плазмодий 
и златист волвокс; Г. златист волвокс и зелена еуглена; Д. обикновена амеба и опашато чехълче. 
Задача 11. В зависимост от връзката им с почвата животните се групират в следните екологични 
групи: 
А. псамофити, халофити, нитрофити, калцифити; 
Б. хидрофити, мезофити, ксерофити; 
В. хидробионти, мезобионти, микробионти, макробионти; 
Г. геобионти, геофили, геоксени 
Задача 12.Кой признак НЕ Е характерен за популацията?  
А. плътност;  Б. възрастов състав и съотношение на половете; В.раждаемост 
и смъртност; Г. кръговрат на веществата и поток на енергията; Д. 
колебание на числеността  
Задача13. В коя от групите всички животни имат ганглийна нервна система? 
А. дъждовен червей, черноморска мида, обикновена медуза, оса; 
Б. медицинска пиявица, градински охлюв, зелен гущер, благороден корал; 
В. паяк кръстоносец, речен рак, медоносна пчела, блатно охлювче; 
Г. дъждовен червей, медицинска пиявица, обикновена хидра, див заек. 
Задача 14. Кой пример е верен? 
 А. Шаранът измества пъстървата в планинските потоци;  Б.Заешкият киселец измества кукуряка от 
дъбовите гори;  В. Лисицата измества бялата мечка в полярните области;  
Г. Змиорката измества акулата от солено водните басейни; Д. няма верен пример. 
Задача 15. В структурата на липидите влиза всичко посочено с изключение на: 
 А. –СООН;  Б. глицерол;  В. мастна киселина;  Г. – ОН;   Д. СН2О  
Задача 16. Коя от следните молекули е на въглехидрат? 
А. С51Н98О6;     Б. С45Н84О8РN;      В. С50Н100О50;       Г. С22Н49О10N5 

Задача 17. Кое твърдение НЕ Е вярно за голосеменните растения?  
 А. те са дървета, храсти и тревисти; Б. семената на голосеменните растения са голи, не са 
разположени в плод; В. голосеменните растения образуват мъжки и женски шишарки; Г. някои от 
голосеменните растения са еднодомни, други са двудомни. 
Задача 18. Кое от изброените може да притежава четвъртична структура? 
 А. мастни киселини;  Б. белтъци;  В. полизахариди;   Г. ДНК;    Д. РНК. 
Задача 19. Открийте ГРЕШНОТО твърдение:  
А.  водораслите са едноклетъчни, колониални и многоклетъчни; 
Б при растенията се оформят няколко вида тъкани: образувателна, основна, проводяща и 
съединителна; 
В.  основната тъкан е свързана с храненето на растенията; 
Г. в зависимост от функциите, които изпълняват, растителните органи са вегетативни и 
размножителни. 
Задача 20. Глюкозната молекула се отнася към скорбялата, както: 
А. аминокиселина към нуклеинова киселина;  Б. белтък към аминокиселина;   В. нуклеинова киселина 
към полипептид;   Г. Нуклеотид към нуклеинова киселина 
Задача 21. Кое е излишното в поредицата? 
 А. индивидуална консорция;  Б. вертикална консорция;  В. популационна консорция;  Г. синузийна 
консорция 
 
ІІ ЧАСТ 
1. Задача 22. За представителите на царство Предядрени едноклетъчни /Монера/ е характерно: 
1. Тяло, изградено от една клетка; 2. Тяло, изградено от много клетки подредени в два пласта; 3. 
Наличие на клетъчна стена; 4. Липса на клетъчна мембрана; 5. Наличие на  клетъчна мембрана; 
6.Наследствено вещество, обособено в ядро; 7.Наследствено /ядрено/ вещество, свободно разположено 
в цитоплазмата 
Отговори: А. 1, 3, 5, и 7; Б. 2, 3, 5 и 7;    В. 1, 3, 5 и 6;      Г. 1, 4 и 7.             
Задача 23. Кои са ГРЕШНИТЕ твърдения? 
 1.Пулсират всички кръвоносни съдове в синхрон със сърцето;  2.Пулсират само вените в синхрон със 
сърцето; 3.Ритмичното колебание на стените на артериите се нарича пулс;  4.Свиването на сърдечния 
мускул се нарича диастола; 5.При физическо натоварване минутния обем се увеличава. 
Отговори: А. 1, 2 и 4;    Б. 2, 3 и 4;    В. 3, 4 и 5;     Г. 3 и 5. 
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Задача 24.Една дъбова гора може да съществува при благоприятни условия повече от век. На 
какво се дължи устойчивостта й? 
1. Относително постоянство на абиотичните фактори. 2.Относително постоянство на видовия състав; 
3.Кръговрат на веществата и поток на енергията; 4.Висока продуктивност;  5. Листопад 
Отговори: А. само 1;    Б. само 2;   В.1, 2, 3 и 5;      Г. 1, 2, 4 и 5;      Д.всички отговори са верни  
Задача 25.Кои процеси в нефроните определят образуването на урина? 
1. Обратно всмукване;  2.Филтрация;  3.Дифузия;  4.Отделянето на ренин;   5. Секреция 
Отговори: А. 1, 2 и 3;  Б. 1, 2 и 5;   В. 1, 3 и 5;   Г. 2, 4 и 5;   Д. Всички са верни. 
Задача 26. По кои от посочените твърдения фосфолипидите се различават от мазнините? 
1.Те са неразтворими във вода;  2. Разтварят се в неорганични разтворители;  3.На границата вода-
въздух молекулите им се ориентират с главата към водната фаза, а с опашката-към въздушната; 
4.Количеството им в клетките е относително постоянно. 5.Молекулата им съдържа две висши мастни 
киселини и фосфорна киселина. 
Отговори: А.1,2,3;  Б.4,5;  В.5;  Г.3,4,5;  Д.всички отговори са верни. 
Задача 27. Равномерното разпределение на индивидите в популациите се наблюдава при: 
1.Среда с разнообразни условия за живот;  2.Сходна структура на територията; 3. Слабо въздействие 
на екологичните фактори върху индивидите;  4. Равномерно разпределение на хранителните ресурси;  
5. Колониалните животни;  6. Животните, които имат териториален начин на живот. 
Отговори: А. 1, 3 и 5;  Б.2, 3 и 4;   В. 2, 4 и 6;    Г. 3, 4 и 5;    Д. 2, 3 и 5. 
Задача 28. Кои от изброените твърдения са валидни за скорбялата, целулозата и гликогена? 
1.Те са най-широко разпространените монозахариди в природата;  2.Веригите и на трите биополимера 
са силно разклонени;  3. Основната им структурна единица е глюкозата;  4. Те са хомополимери. 
Отговори: А. 1, 2 и 4;      Б. 1 и 3;        В. 3 и 4;       Г. 1, 2, 3 и 4. 
Задача 29. На способността на белтъците да свързват слабо и обратимо различни молекули и 
йони се дължат следните им функции: 
 1. Двигателна;  2. Защитна и енергийна; 3. Каталитична;  4. Транспортна;  5. Регулаторна. 
Отговори: А.1 и 3;   Б. 2 и 4;   В. 3, 4 и 5;    Г. само 3;   Д. всички отговори са верни.  
Задача 30. Кои от изброените приспособления на растенията са свързани с преживяване на 
ниски температури? 
 1.Етологична адаптация; 2.Увеличаване на концентрацията на соли в клетките; 3.Затваряне на 
устицата; 4.Лъскава повърхност на листата; 5.Развитие на нискостъблени и джуджевидни форми; 
6.Месести листа;  7.Голямо количество власинки по листата и стъблата. 
Отговори: А. 1, 2, 4 и 7;    Б. 2, 3, 4 и 7;   В. 1, 3, 5 и 6;    Г. 2, 5 и 7;    Д. 2, 3 и 7. 
Задача 31. За сукцесията е вярно, че: 1. Настъпват промени в условията на външната среда;  2. 
Непрекъснато се изменят и се сменят биоценозите, които изграждат екосистемите; 3. Променят се 
денонощните, сезонните и годишните цикли във външните условия;  4. Постепенно се увеличава 
продуктивността  на екосистемата и намалява дишането в нея; 5. Силата на въздействие на факторите 
на средата върху екосистемата намалява; 6. В хода й се увеличава броят на екологичните ниши. 
Отговори: А. 1, 2 и 5;   Б. 1, 2 и 4;      В. 2, 4 и 6;      Г. 2, 3 и 4;      Д. 1 и 5. 
Задача 32. Изберете комбинацията от  цифри, която отговаря на последователността на 
действията при подготовката на микроскопа за работа. 
1.Обектът за наблюдение се поставя върху масичката /над отвора/. 
2.Микроскопът се поставя със статива към наблюдаващия. 
3.Наблюдението започва с най-малкото увеличение. 
4.Обективите, окулярите и огледалото се избърсват с чиста, мека и суха кърпа. 
5.Чрез огледалото светлината се насочва към зрителното поле, докато се освети силно и равномерно. 
Отговори: А. 4, 1, 2, 5, 3;   Б. 2, 4, 3, 1, 5;    В. 1, 2, 3, 4, 5;    Г. 2, 4, 1, 3, 5. 
Задача 33. Структурно-функционалната единица в биоценозата – консорцията се състои от: 
1.Хищници;  2. Основно ядро;  3. Жертви;  4. Продуценти;  5. Консорти;  6. Доминанти;  7. 
Консументи. 
Отговори: А. 1 и 2;   Б. 4 и 7;   В. 2 и 5;     Г. 5 и 6;    Д. 4 и 5. 
Задача 34. Кои от посочените функции НЕ СЕ ОТНАСЯТ за корена на растенията? 
1.Поддържа растението изправено. 2.Свързан е с процеса фотосинтеза.  3.Осигурява устойчивост 
срещу вятъра. 4.Приема вода и минерални соли.  5.Отделя вещества в почвата. 6.Служи за вегетативно 
размножаване. 7.Отделя енергия. 8.Натрупва запасни вещества. 
Отговори: А. 3, 4 и 5;    Б. 1 и 8;    В. 2 и 7;    Г. 1 и 3;      Д. 6 
Задача 35. Кои от твърденията са ГРЕШНИ? 
1. Насекомите имат 4 двойки крака;  2. Прешленестите червеи отделят с метанефрии;  3. Очите на 
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мухата са сложни, изградени от фасетки; 4. Тениите са свободноживеещи;  5. Охлювите са със 
затворена кръвоносна система;  6. Прешленестите червеи имат кръвоносна система.  
Отговори: А. 1, 3 и 4;     Б. 2, 3, 5 и 6;      В. 1, 4 и 5;       Г. 1, 4 и 6;      Д. 3, 5 и 6. 
 

ІІІ ЧАСТ 
Задача 36. Групирайте изброените организми според предпочитанията им към екологичния 
фактор вода: 1. лютиче;  2. камила;  3. ориз;  4. мечка;   5. степна костенурка;   6. ливадни растения;  7. 
комари;  8. сукулентни растения;  9. пшеница. 
А. Влаголюбиви растения и животни:……………………………………..; 
Б. Умерено влаголюбиви растения и животни:…………………………..;  
В. Сухолюбиви растения и животни:……………………………………….. 

 
Задача 37. Кои са верните твърдения за бозайниците?  
1. Имат млечни жлези;  2. Нямат мастни жлези; 3. Имат диагфрагма;  4.Имат външно оплождане;  5. 
Имат диференцирани зъби;  6. Нямат постоянна температура;  7. Имат краен мозък без кора;  8. 
Повечето имат косми;  9. Има водни обитатели;  10. Няма летящи видове. 
Отговори:………………………………………………. 
Задача 38. Попълнете пропуснатите думи в текста: ……………………………………….е изградена 
от популациите на различни видове растения, животни и микроорганизми. За тях е характерна 
пространствена структура -…………………………. …………       и…………………………………….. 
………………………….структура е два вида - ……………………………..и…………………………… 
Задача 39. Представена е хранителна мрежа. 
 
 
              9. охлюв                                           10. човек 
                                                                                                                   Г. 
                                       Б.                                                          В. 
         1. тревисти       8. скакалец                                                                      6.бълха                  
           растения                                                                            7.змия                                                                                                          
                                              А. 

        8. скакалец                                  
           

         2.попово прасе                                                4. гъби 
                                                                                                5. бактерии 
                                        3. почвени водорасли 
 
А. Определете принадлежността на всеки от дадените организми към трофичните звена на 
екосистемата. /Отговора си въведете чрез съответната на организма цифра/ 
Продуценти……………; консументи…………………........; редуценти……………………… 
Б. Определете вида на взаимоотношенията между организмите, означени чрез А, Б, В и Г. 
/Отговора си въведете чрез думи/ 
А………………………………………………….  Б…………………………………………………………… 
В…………………………………………………...Г…………………………………………………………… 
 
Задача 40. Попълнете пропуснатите думи в текста: 
 При наблюдение на нетраен микроскопски препарат от епидермис на мушкато се виждат 
……………………………,………………………………..и…………………………………………………… 
……………………….са съставени от две затварящи клетки и ……………………….между тях. През тях 
се извършва обмяната на …………………и………………………….. между растението и околната 
среда. 
Задача 41.Свържете изброените видове липиди с посочените функции. /Отговора запишете с 
цифри на съответните места/ 
А. мазнини …………………..  1. енергиен резерв; 2.мембранен компонент; 3.защитна 
Б. фосфолипиди……………..             4. участие във фотосинтезата; 5. източник на вода; 6. синтез на  
В. стероиди…………………..  полови хормони; 7. синтез на хормони на надбъбречната жлеза. 
Г. восъци…………………….. 
Д. каротиноиди……………… 
Задача 42. Кои заболявания се отнасят за сърдечно-съдовата система? 



 5 

1. Инфаркт на миокарда;  2. Хипертония;  3. Миокардит;  4. Сколиоза;  5. Трахеит;  6. Рахит;  7. 
Кифоза;   8. Астма;   9. Атеросклероза;  10. Тромбофлебит. 
Отговор:………………………………………….     
Задача 43. Коя от изписаните с по-тъмен шрифт думи е употребена НЕПРАВИЛНО? Поправете 
я. Регулаторен център на повърхността на белтъчната молекула, в който се свързват специфично 
регулаторни молекули и променят биологичната й активност се нарича активен център. 
Отговор:………………………………………………… 
Задача 44. Кои са ГРЕШНИТЕ твърдения за аминокиселините, които изграждат белтъците? 
1. Всички съдържат амино и карбоксилна група, свързани с един и същ въглероден атом; 
2. Всички могат да се синтезирт в човека;     3. Единствената им биологична роля е участието в състава 
на белтъците;    4. Всички имат еднакъв по големина и структура страничен радикал;  5. Всички 
странични радикали са с хидрофобен характер. 
Отговор:……………………… 
Задача 45. Запишете пропусната функция на кожата: сетивна, защитна, отделителна, 
терморегулационна, обменна,…………………………….. 
Задача 46. Избройте верните твърдения за водата: 
 1.Водата е основна съставка на кръвта; 2.Явява се обкръжаваща среда за много организми; 3.Има 
високо повърхностно напрежение; 4. Действа като топлинен буфер; 5.Водата е краен продукт при 
много реакции в клетката; 6.Водата участва в много химични процеси в клетката;  7.Водата спомага за 
изравняване на температурата в тялото. 
Отговори:…………………………….. 
Задача 47. От изброените характеристики изберете тези, които се отнасят за клас Медузи и клас 
Корали / един и същ отговор може да е верен за двата класа / 
1.Тяло, изградено от два слоя клетки. 2.Имат подвижен начин на живот. 3.Имат прикрепен начин на 
живот. 4.Тялото е с радиална симетрия. 5.Повечето видове образуват колонии. 6.Имат 4 пипала около 
устата. 7.Имат 8, или кратен на 6 брой пипала. 8.Движат се като се „премятат”. 9. Представители на 
класа се срещат в Черно море. 
Отговори. А. Клас Медузи…………………………..; Б. Клас Корали…………………………………… 
Задача 48. Попълнете таблицата като въведете съответните букви и цифри 
 
Полизахариди Пространствена 

структура 
Локализация Функция 

Гликоген    

Скорбяла    
Целулоза    
Хитин     
 
Пространствена структура: А.разклонена верига; Б.неразклонена верига. 
Локализация: 1. растения;  2. животни; 3. черен дроб;  4. мускули;  5. клетъчна стена; 6. екзоскелет. 
Функция: І. Резервна;  ІІ. Структурообразуваща 
Задача 49. Кои от животните са със суха кожа, покрита с рогови люспи, студенокръвни са и са с 
вътрешно оплождане? 
 1.дъждовник; 2.игуана; 3.варан; 4.шаран; 5.броненосец; 6.сом; 7.гекон; 8.тритон; 9.питон; 
10.пепелянка; 11.усойница; 12.кобра; 13.какаду; 14.ему; 15.павиан; 16.боа; 17.медянка; 18.земеровка; 
19.смок; 20.птицечовка. 
Отговори: ……………………………………………………… 
Задача 50. Запишете пропуснатата функция, изпълнявана от живите организми в биосфарата: 
Преобразуване на енергия, поддържане на постоянен газов състав на атмосферата, извличане на 
химични елементи от неживата природа,………………………………………………………………… 
………………………………………… 
 
 
Име на ученика……………………………………………………………………. клас…………… 
 
Училище……………………………………………………………………… 
град/село……………………………………………………………………… 
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Решение на комисията: 
 
Общ брой точки: /с цифри/………../ 
с думи/………………………………………………………. 
 
 
Проверяващи: 
1………………………………………………………………………           
2……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


