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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Областен кръг 2011 Г. 

8. КЛАС 
Драги осмокласници, 

Предлагаме ви 70 задачи от областта на биологията и здравното образование. Те са 
групирани в три раздела – А, Б и В.  

Задачите от раздел А са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е 
верен. Заградете буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) с кръгче. 

Задачите от раздел Б са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само 
една е вярна и пълна. Заградете буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) 
с кръгче. 

Задачите от раздел В се решават по начин, указан в условието на  всяка задача. 
За работа разполагате с 4 астрономически часа. 
Пожелаваме Ви успех! 

 
РАЗДЕЛ  А 

1. Бактерията Лактобацилус булгарикус се използва за производство на:  
А. хлебна мая; Б. винен оцет; В. бирена мая; Г. кисело мляко; Д. радомирска боза. 

2. За ризоидите е вярно, че са:  
А. видоизменени стъбла за вегетативно размножаване; Б. прикрепителни корени при някои 

катерливи растения; В. образувания за прикрепяне и поемане на вода и минерални вещества при 
мъховете; Г. власинки, образувани от покривната тъкан на листата; Д. разклонения на главния 
корен при семенните растения. 
3. За корка при дървесните растения е вярно, че е:  

А. резултат от неравномерната дейност на камбия през пролетта и есента; Б. покривна тъкан от 
бързоделящи се клетки; В. покривна тъкан от мъртви клетки; Г. основна тъкан с механична 
функция; Д. структура от плътно разположени проводящи снопчета. 
4. На привържениците на групата „Млад фермер” във Фейсбук била поставена задача да 
наберат от виртуалната си овощна градина само лъжливи плодове. Посочете в коя от 
пълните с плодове кошници мисията е изпълнена!   

А. ягоди, домати и грозде; Б. череши, круши и дюли; В. ягоди, домати и сливи; Г. ябълки, 
шипки и дюли; Д. ябълки и праскови. 
5. Както кучешката тения, така и детският глист:  

А. са ектопаразитни плоски червеи; Б. са ендопаразити, за които човек е краен гостоприемник; 
В. са разделнополови кръгли червеи; Г. имат ганглийна нервна система и не притежават дихателна 
и кръвоносна система; Д. нямат храносмилателна система, поради което храненето се осъществява 
изцяло през стените на тялото. 
6. В коя от групите са изброени само трипластни животни?  

А. воден скорпион, воден паяк,  водно конче; Б. зелен скакалец, зелена хидра, зелена жаба; В. 
кафява хлебарка, кафява хидра, кафява дървеница; Г. белодробна медуза, чернодробен метил, 
ъглоглава планария; Д. червен корал, червен кърлеж, червена мравка. 
7. В коя от групите са изброени само животни, които имат начленени придатъци и дишат с 
хриле?  

А. черна мида, градински охлюв, къщнa муха; Б. речен рак, крив рак, кралска скарида; В. паяк 
кръстоносец, кучешки кърлеж, воден скорпион; Г. дъждовен червей, бръмбар плавач, кралски 
скорпион; Д. октопод, сепия, калмар. 
8. Кое от изброените животни е разделнополово и паразитира във всеядни животни?  

А. спирална трихинела; Б. говежда тения; В. голям чернодробен метил; Г. медицинска 
пиявица; Д. малък чернодробен метил. 
9. Човекът е краен гостоприемник на:  

А. агнешката и свинската тения; Б. детския и свинския глист; В. говеждата и свинската тения; 
Г. кучешката и агнешката тения; Д. маларийния плазмодий и дизентерийната амеба. 
10. В коя от групите изброени животни всички представители имат пряко следзародишно 
развитие, а полово зрелите индивиди са хермафродитни.  

А. дъждовен червей, конска пиявица, тубифекс; Б. свинска тения, свински глист, свинска 
въшка; В. кафява хидра, ушата медуза, благороден корал; Г. паяк кръстоносец, императорски 
скорпион, сенокосец; Д. зелева пеперуда, седемточкова калинка, медоносна пчела. 
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11. Кое от твърденията е  вярно за хордовите животни?  
А. Имат външна опора на тялото – хорда; Б. Кръвоносната им система е отворена, с гръбно 

разположено сърце; В. Имат тръбеста нервна система с главен и гръбначен мозък; Г. 
Храносмилателната им система произлиза от дихателната; Д. Имат тяло с радиална симетрия. 
12. Жабата бик носи това популярно име, защото:  

А. тялото й прилича на бик; Б. агресивна е като бик; В. издава звук, подобен на рева на бик; Г. 
има израстъци на главата като рога; Д. използва само растителна храна. 
13. В коя от поредиците са изброени само безопашати земноводни?  
А. гребенест тритон, жаба бик, дългокрака жаба; Б. пещерен протей, жаба дървесница, алпийски 

тритон; В. дъждовник, жълтокоремна бумка, планинска жаба; Г. зелена крастава жаба, кафява 
крастава жаба, японска саламандра; Д. червенокоремна бумка, жаба ага, балканска чесновница. 
14. За рибите е вярно, че имат: А. тяло, покрито с грапава кожа; Б. постоянна телесна 
температура; В. затворена кръвоносна система с един кръг на кръвообращение; Г. сърце с две 
предсърдия и една камера; Д. главен мозък с два дяла – малък и преден. 
15. В коя от групите са изброени само влечуги, които имат пикочен мехур:  

А. зелена игуана, шипобедрена костенурка, комодски варан; Б. смок мишкар, вдлъбнаточел 
смок, голям стрелец; В. ливаден гущер, червенобуза костенурка, габонска усойница; Г. нилски 
крокодил, китайски алигатор, мрежест питон; Д. червейница, пепелянка, медянка. 
16. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за тапира? А. Има космена покривка и постоянна температура 
на тялото; Б. Вторият и петият му пръст са превърнати в копита; В. Кръвоносната му система е 
затворена и сърцето му е четириделно; Г. Главният му мозък е добре развит и е съставен от 5 дяла; 
Д. Във вътрешното му ухо се намира вестибуларният апарат. 
17. В кой от отговорите е посочена правилната последователност на органите в човешките 
дихателни пътища.  

А. устна кухина, Евстахиева тръба, гръклян, трахея, бронхи; Б. устна кухина, носоглътка, 
ларинкс, трахея, бронхи; В. носна кухина, носоглътка, гръклян, трахея, бронхи; Г. носна кухина, 
носоглътка, ларинкс, трахея, бронхи; Д. носна кухина, носоглътка, трахея, ларинкс, бронхи. 
18. За гръдния кош при човека е вярно, че:  

А. е изграден  от гръдна кост, 12 двойки ребра и 12 гръдни прешлена; Б. първата, втората и 
третата двойки ребра се наричат „лъжливи”; В. четвърта и петата двойка ребра не се свързват с 
гръдната кост и се наричат „плаващи”; Г. горната част на гръдния кош се затваря от диафрагмата; 
Д. гръдната кост се разполага в задната част на гръдния кош и има трапецовидна форма. 
19. Коя от посочените схеми отразява вярно правилото за кръвопреливане?  
 
 

                     
 

                                                 
 

А. Б. В. 

Г. Д. 
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20. Професор Тазобедрев се подхлъзнал на леда и пострадал. След като му направили 
рентгенова снимка в Пирогов, се оказало, че има счупена кост, която лекарят описал по 
следния начин: „чифтна плоска кост от раменния пояс”. Коя кост си е счупил професорът? 
А. гръдна кост; Б. лопатка; В. лакътна кост; Г. ребро; Д. лъчева кост. 
21. Апендиксът е израстък на: А. сигмовидното черво; Б. тънкото черво; В. 
дванадесетопръстника; Г. правото черво; Д. дебелото черво. 
22. Стеатозата и цирозата са заболявания на:  
А. сърцето; Б. бъбреците; В. аортата; Г. черния дроб; Д. панкреаса. 

 
РАЗДЕЛ  Б 

 
23. Кое е вярно за шишарките при представителите на семейство Борови?  

1. Винаги са еднополови; 2. Винаги са двуполови; 3. Представляват органи за размножаване; 4. 
В мъжките шишарки се намират семепъпките; 5. В женските шишарки са разположени 
прашниците; 6. Всяка семенна люспа на женските шишарки носи по две семепъпки.  
Отговори: А. 1, 3, 4 и 6; Б. 2, 3, 5 и 6; В. 1, 3 и 6; Г. 2, 3 и 6; Д. 2, 4 и 5. 
24. Коя от изброените комбинации включва структури, отнасящи се за мъховете?  

1. спори; 2. сперматозоиди; 3. плодник; 4. семепъпка; 5. ризоиди; 6. корени. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 2, 3 и 6; В. 4, 5 и 6; Г. 1, 2 и 5; Д. 2, 4 и  5. 
25. Коя комбинация от отговори съдържа само видоизменени стъбла?  

1. столони на ягода; 2. мустачки на лоза; 3. грудки на гергина; 4. бодли на кактус; 5. мустачки 
на секирче; 6. грудки на картоф. 
Отговори: А. 1, 3, 5 и 6; Б. 2, 3, 4 и 5; В. 3, 4 и 5; Г. 1, 2 и 6; Д. 2, 3 и 6. 
26. Коя  комбинация от отговори е вярна за Гинко билоба?  

1. Голосеменно растение; 2. Покритосеменно растение; 3. Листата са широки, ветриловидни; 4. 
Листата са перести; 5. Семепъпките се образуват в плодника; 6. Двудомно растение. 
Отговори: А. 1, 3 и 5; Б. 2, 4 и 6; В. 2, 3 и 5; Г. 1, 3 и 6; Д. 2, 3 и 6. 
27. Кои от твърденията са верни за папратите? 1. Размножават се само полово; 2. Стъблата им 
са видоизменени в подземни стъблени грудки; 3. Стъблата са видоизменени в подземни коренища; 
4. Архегониите и антеридиите са разположени от долната страна на листата; 5. Архегониите и 
антеридиите се образуват от зелена пластинка /протал/; 6. Спорангиите са разположени от долната 
страна на листата; 7. Спорангиите са разположени върху зелена пластинка /протал/. 
Отговори: A. 1, 2, 4 и 6; Б. 2, 3, 5 и 6; В. 3, 4 и 7; Г. 3, 5 и 6; Д. 1, 5 и 6. 
28. Посочете отговора, който съдържа само образувания на покривната тъкан.  

1. кутикула; 2. камбий; 3. власинки; 4. устица; 5. трахеиди; 6. восъчен налеп. 
Отговори: А. 1, 3, 5 и 6; Б. 2, 3, 4 и 6; В. 3, 4 и 5; Г. 2, 4 и 5; Д. 1, 3, 4 и 6. 
29. В жизнения цикъл на кои животни има редуване на безполово и полово размножаване? 
1. медицинска пиявица; 2. ушата медуза; 3. кафява хидра; 4. дъждовен червей; 5. кафява хлебарка. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 2, 3 и 4; В. 3, 4 и 5; Г. 2 и 3; Д. 3 и 5. 
30. При кои от изброените разреди насекоми развитието протича с непълна метаморфоза?  

1. хлебарки; 2. правокрили; 3. пеперуди; 4. твърдокрили; 5. богомолки. 
Отговори: А. 1, 3 и 5; Б. 1, 2 и 5; В. 1, 3 и 4; Г. 3 и 4; Д. 4 и 5. 
31. Затворена кръвоносна система, с два кръга на кръвообращение и сърце с две камери и 
две предсърдия имат:             1. тритони; 2. костенурки; 3. змии; 4. крокодили; 5. птици. 
Отговори: А. 1 и 3; Б. 2 и 4; В. 1 и 4; Г. 3 и 5; Д. 4 и 5. 
32. Акулите имат: 1. вретеновидно тяло с коремно разположена уста; 2. плавателен мехур; 3. 
несиметричен опашен плавник; 4. сърце с две предсърдия и една камера; 5. един кръг на 
кръвообращение; 6. външно оплождане. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 1, 3 и 4; В. 1, 2 и 6; Г. 1, 3 и 5; Д. 2, 4 и 6. 
33. Кои от следните твърдения за влечугите са верни:  
1. Те са първите сухоземни животни, изцяло независими от водната среда; 2. Разделят се на четири 
разреда: Костенурки, Гущери, Змии и Крокодили; 3. Някои представители на гущерите и всички 
змии са с вторично редуцирани крайници; 4. При крокодилите зъбите нарастват постоянно и се 
сменят периодично; 5. Единствените соленоводни обитатели са морските костенурки. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 1, 2, 3 и 5; В. 1, 3, 4 и 5;  Г. 1, 3 и 4; Д. Всички са верни.  
34. Кои от следните твърдения за морските костенурки са верни? 1. Дишат със сложно 
устроени бели дробове; 2. Челюстите им са без зъби, с остри рогови краища; 3. Имат външно 
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оплождане; 4. Сърцето им е съставено от две предсърдия и една камера с непълна преграда; 
5.Извършват миграции на големи разстояния. 
Отговори: А. 1, 2, 4 и 5; Б. 2, 4 и 5; В. 2, 3, 4 и 5; Г. 1, 3, 4 и 5; Д. Всички са верни. 
35. Кои са отделите на стомаха на преживните животни?  

1. търбух; 2. жлезист стомах; 3. сирище; 4. воденичка; 5. книжка; 6. мрежа. 
Отговори: А. 1, 2 и 5; Б. 2, 4, 5 и 6; В. 1, 3, 5 и 6; Г. 1, 2, 3 и 6; Д. 1, 3 и 6. 
36. За гръбначния стълб е вярно, че: 1. има 10 шийни, 12 гръдни и 2 поясни прешлена; 2. е 
изграден от 24 прешлена, кръстцова и опашна кости; 3. се разделя на 5 отдела – главов, гръбен, 
поясен, кръстов и опашен; 4. първият и вторият шийни прешлени свързват гръбначния стълб с 
черепа; 5. свързването му с ребрата е неподвижно. 
Отговори: А. 1, 3 и 4; Б. 1, 3 и 5; В. 3, 4 и 5; Г. 2 и 4; Д. 3 и 5. 
37. Кои са ГРЕШНИТЕ твърдения?  

1. Аортата внася богата на кислород кръв в лявата камера; 2. Белодробната артерия излиза от 
лявата камера на сърцето; 3. В дясното предсърдие се вливат горната и долна кухи вени; 4. В 
лявото предсърдие се вливат 4 белодробни вени, които внасят бедна на кислород кръв. 
Отговори: А. 1, 3 и 4; Б. 2, 3 и 4; В. 1, 2 и 4; Г. 2 и 4; Д. 3 и 4. 
38. Кои са верните твърдения за скелетните мускули?  

1. Изградени са от гладка мускулна тъкан; 2. Изградени са от тяло и едно или няколко 
сухожилия; 3. Мускулите са обвити от съединителна тъкан (фасция); 4. Нервните разклонения 
достигат само до фасцията. 5. Могат да бъдат двуглави, триглави и четириглави. 
Отговори: А. 1, 3 и 5; Б. 2, 3 и 5; В. 3, 4 и 5; Г. 1, 3 и 4; Д. 2, 4 и 5. 
39. Кръвоносната система: 1. е отворена при членестоногите, мекотелите и прешленестите 
червеи и затворена при всички гръбначни животни; 2. при всички гръбначни животни се състои от 
голям и малък кръг на кръвообращение; 3. участва в транспортирането на метаболити в огранизма; 
4. участва пряко в газообмена при възрастните насекоми; 5. е структурно и функционално 
свързана с лимфната система при бозайниците. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 1, 3 и 5; В. 2, 3 и 5; Г. 1, 3, 4 и 5; Д. 3 и 5. 
40. Кои от следните твърдения са верни за ключицата: 1. Влиза в състава на свободния горен 
крайник; 2. Има форма на буквата „Z”; 3. Тя се свързва с единия си край за гръдната кост, а с 
другия – за лопатката;  4. Тя се разполага в гръдната кухина; 5. Ключицата е чифтна кост. 
Отговори: А. 1 и 3; Б. 3 и 5; В. 1, 2 и 4; Г. 2, 3 и 5; Д. 4 и 5.    
41. За гръкляна е вярно, че: 1. е въздухоносен и гласов орган; 2. се разполага в предната част на 
шията, под подезичната кост; 3. е изграден от хрущяли, някои от които са свързани ставно; 4. 
притежава напречнонобраздени мускули; 5. има кухина с форма на пясъчен часовник. 
Отговори: А. 1, 2 и 5; Б. 1, 2, 3 и 4; В. 1, 2, 3 и 5; Г. 3, 4 и 5; Д. Всички са верни. 
42. Кои от изброените твърдения са етапи от преноса на кислород до клетките? 1. Навлизане 
на въздухът в дихателните пътища; 2. Обмен на газове в трахеята и бронхите; 3. Окисление на 
хемоглобина в лимфата; 4. Пренасяне на газове чрез кръвта; 5. Газова обмяна в тъканите. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 1, 3 и 4; В. 1, 2 и 5; Г. 1, 3 и 4; Д. 1, 4 и 5.  
43. Рахитът е заболяване на опорно-двигателната система на растящия детски организъм. 
Дължи се на недостиг на витамин Д. Кои от изброените нарушения са резултат от това 
заболяване?  

1. Ускоряване вкостяването на скелета; 2. Подуване и болезнено движение на ставите; 3. 
Нарушения в обмяната на калий и фосфор; 4. Забавяне вкостяването на ставите; 5. Нарушения в 
обмяната на калций и фосфор; 6. Нарушения в обмяната на калций и натрий; 7. Изкривявания на 
горните крайници; 8. Ставната ямка не е добре оформена; 9. Трайни деформации на крайниците, 
гръдния кош и таза; 10. Изкривяване на долните крайници. 
Отговори: А. 1, 5, 7 и 10; Б. 2, 4, 8 и 10; В. 4, 5, 9 и 10; Г. 4, 6 и 10; Д. 4, 5 и 7. 

 
РАЗДЕЛ  В 

 
44. Запишете съответните характеристики за всяка от посочените групи растения (А и Б). 
(Отговорите въведете чрез съответните цифри).  
1. Образуват мъжки и женски шишарки; 2. В плодника се образува зародишна торбичка с 
яйцеклетки; 3. Еднодомни растения; 4. Двудомни растения; 5. Семената са едри, с месеста 
обвивка. 
Отговор: А. Сагови голосеменни: ....................;  Б. Иглолистни голосеменни: ................... 
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45. Цветовете са размножителни органи при 
покритосеменните растения. 
 
А. Напишете с думи посочените части на изобразения на 
схемата цвят:  
1. ............................................; 
2. ............................................; 
3. ............................................; 
4. ............................................; 
5. ............................................. 

 

Б. Определете какъв е изобразеният на схемата цвят. (Заградете с кръгче верния отговор.) 
1. двуполов, прост околоцветник; 2. еднополов, прост околоцветник; 3. двуполов, двоен 

околоцветник; 4. еднополов, двоен околоцветник. 
46. Кои от изброените характеристики са верни за посочените растения (А и Б)? (Отговорите 
запишете чрез съответните цифри).  

1. правилни цветове; 2. прости цели листа; 3. цветове със сложен околоцветник; 4. неправилни 
цветове; 5. цветове с прост околоцветник; 6. сложни листа. 
Отговор: А. Момина сълза: ..........................; Б. Червена мъртва коприва: ...............................; 
47. Под всяко от посочените съцветия запишете растението, за което то е характерно. 
(Отговорите въведете чрез съответните цифри).  

1. пшеница; 2. момина сълза; 3. слънчоглед; 4. детелина; 5. овес.  
Отговор: 

метлица кошничка грозд клас главичка 
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

48. За всяко от посочените растения запишете съответстващия му плод. (Отговорите 
въведете  чрез съответните цифри).  

1. семка; 2. кутийка; 3. боб; 4. орех; 5. шушулчица; 6. зърно. 
Отговор: 

царевица грах овчарска 
торбичка леска лале глухарче 

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
49. Отбележете верните твърдения за изброените растения. (Отговорите въведете  чрез 
съответните цифри).  

1. тревисто двусемеделно растение; 2. тревисто едносемеделно растение; 3. има сложни листа; 
4. има прости листа; 5. има еднополови цветове; 6. има двуполови цветове; 7. опрашва се от 
вятъра; 8. опрашва се от насекоми.  
Отговори:  
А. Райграс:...............; Б. Царевица:..........; В. Секирче: ..........; Г. Фасул: :...............; Д. Соя:................ 
50. От изброените организми изберете само тези, които са паразити. (Отговорите въведете 
чрез съответните цифри).   

1. горска майка; 2. черен отровен паяк; 3. червена горска мравка; 4. млечнобяла планария; 5. 
кукувича прежда; 6. детски глист; 7. свинска тения; 8. непентес; 9. росянка; 10. синя китка; 11. 
водна бълха; 12. циклопс; 13. кучешки кърлеж; 14. троскот; 15. морски жълъд; 16. кучешка тения; 
17. рафлезия; 18. малък чернодробен метил; 19. чернодробен мъх; 20. дрешна въшка. 
Отговор: ................................................................................. 
51. Кои от изброените членестоноги дишат само с трахеи? (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри).  

1. листна въшка; 2. водна бълха; 3. скална скарида; 4. обикновен омар; 5. малариен комар; 6. 
кучешки кърлеж; 7. човешка бълха; 8. крив рак; 9. рак пустинник; 10. обикновена скрипя. 
Отговор: ................................................................................. 
52. Кои от членестоногите имат пряко развитие? (Отговорите въведете чрез съответните 
цифри).  

1. речен рак; 2. паяк кръстоносец; 3. императорски скорпион; 4. медоносна пчела; 5. копринена 
пеперуда; 6. крастов кърлеж; 7. кучешки кърлеж; 8. италиански скорпион; 9. паяк тарантула; 10. 
бръмбар рогач. 
Отговор: ................................................................................. 
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53. При кои от червеите храносмилателната система е съставена от предно, средно и задно 
черво? (Отговорите въведете чрез съответните цифри).   

1. метил; 2. планария; 3. тения; 4. глист; 5. пиявица. 
Отговор: ................................................................................... 
54. Кои от изброените животни имат ганглийна нервна система? (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри).   

1. медуза; 2. планария; 3. глист; 4. актиния; 5. хидра; 6. охлюв; 7. мида; 8. острица. 
Отговор: .................................................................................... 
55. Изброени са 5 групи животни (А, Б, В, Г, Д). Отговорете на въпросите (1, 2, 3, 4, 5), като 
отговорът въвеждате чрез буквата, с която е означена съответната група животни.  

1. В коя група са изброени само бозайници?  
2. В кои групи първите букви на животните образуват имената на водни двупластни животни?  
3. В коя група първите букви на животните образуват името на мекотело?  
4. В коя група първите букви на животните образуват името на членестоного?  
5. В коя група първите букви на животните образуват името на плосък червей?  
Групи животни: 

А. хомяк, игуана, дрозд, риба, агне; Б. слон, ехидна, плъх, импала, ягуар; В. котка, окапи, рис, 
акула, лос; Г. морж, елен, тапир, ибис, лъв; Д. пантера, чинка, енот, ленивец, албатрос. 
Отговор:1. ................; 2. .................; 3. ..................; 4. ..................; 5. ................... 
56. Кои от изброените животни са кръвосмучещи? (Отговорите въведете чрез съответните 
цифри). 

1. конска пиявица; 2. циклопс; 3. дрешна въшка; 4. водна бълха; 5. медицинска пиявица; 6. 
къщна дървеница; 7. стършел; 8. черна вдовица; 9. листна въшка; 10. шаранова въшка. 
Отговор: ...................................................................... 
57. Кои от изброените риби са проходни? (Отговорите въведете чрез съответните цифри).  
1. моруна; 2. цаца; 3. латимерия; 4. мряна; 5. змиорка; 6. есетра; 7. сьомга; 8. сом; 9. щука; 10. чига. 
Отговор: ...................................................................... 
58. Кои твърдения са верни за приспособленията на птиците, свързани с начина им на 
живот? (Отговорите въведете чрез съответните цифри). 
1. Тялото е аеродинамично, което намалява въздушното съпротивление при полет;  
2. Тялото е покрито с пера, които в индивидуалното им развитие произлизат от люспи;  
3. Много от костите им са кухи, благодарение на което скелетът им е силно олекотен;  
4. Гръдната кост образува кил, което подобраява дишането им;  
5. Гръдните мускули са силно развити, тъй като са основната група летателни мускули;  
6. Белите дробове образуват въздушни мехури, които са пряко свързани с терморегулацията и 
интензивния газообмен при полет;  
7. Птиците поддържат висока телесна температура;  
8. При повечето птици отделителната система включва бъбреци, но не и пикочен мехур, което 
спомага за олекотяване на тялото. 
Отговор: ...................................................................... 
59. Кои от дадените животни са живородни:  

1. костенурка; 2. пепелянка; 3. усойница; 4. гекон; 5. гупа; 6. гавиал; 7. гибон; 8. какаду; 9. 
косатка; 10. дъждовник. 
Отговор: ...................................................................... 
60. Изброени са различни животни. Кои от тях са Хордови и кои Бозайници? (Отговорите 
въведете чрез съответните цифри).  

1. морски таралежи; 2. морски звезди; 3. морски жълъди; 4. морски краставици; 5. морски 
кончета; 6. морски лъвове; 7. морски крави; 8. морски видри; 9. морски слонове; 10. морски езици. 
Отговор: А. Хордови: ........................; Б. Бозайници: ................................. 
61. Допълнете изречението: “Кръвта при човека е съставена от кръвни клетки, разположени 
сред течно междуклетъчно вещество и спада към  __________________________ тъкан”. 
62. Кои от изброените са мускули на туловището? (Отговорите въведете чрез съответните 
цифри).  

1. четириглав бедрен; 2. триглав мишничен; 3. широк гръбен; 4. голям гръден; 5. трапецовиден; 
6. мимически; 7. седалищен; 8. междуребрени; 9. предмишнични; 10. коремни. 
Отговор: ...................................................................... 
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63. Изброени са формени елементи на кръвта (А, Б, В) при човека. Отговорете на въпросите 
(1, 2, 3, 4, 5), като използвате съответните букви.  

А. Еритроцити; Б. Левкоцити; В. Тромбоцити. 
1. Кои са най-многобройните?  
2. Кои са най-големите?  
3. Кои са най-дребните?  
4. Кои участват в кръвосъсирването?  
5. Кои изпълняват защитна функция?  
Отговор: 1. .......................; 2. .........................; 3. .........................; 4. ..........................; 5. ........................; 
64. В състава на храносмилателните сокове участват различни ензими. Определете кои 
ензими действат в изброените храносмилателни отдели (А, Б, В). (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри). 

1. трипсин; 2. малтаза; 3. липаза; 4. амилаза; 5. пепсин. 
А. Устна кухина: ......................; Б. Стомах: ............................ В. Тънко черво: ......................... 
65. Попълнете таблицата, като използвате съответните букви и цифри. 
Начин на предаване: А. Въздушно-капков път; Б. Хранителен път; В. През наранена кожа и 
лигавица; Г. Полов и кръвен път. 
Засегнат орган/система: 1. Имунна система; 2. Храносмилателна система; 3. Слюнна жлеза; 4. 
Нервна система. 
 

Заболяване Начин на 
предаване 

Засегнат орган 

Салмонелоза   
Дизентерия   
Тетанус   
Заушка   
СПИН   

 
66. Определете верните твърдения и запишете техните цифри.  

1. Нефронът е основната структурна и функционална единица на малпигиевото телце.  
2. В нефроните се осъществява филтрацията, обратното всмукване и секрецията;  
3. Бъбреците отделят в урината крайни продукти на метаболизма;  
4. Бъбреците участват в поддържането на нормалното кръвно налягане;  
5. За 1 денонощие нормално се образува около 1,5 литра урина;  
6. Възпалението на бъбречните нефрони се нарича пиелонефрит. 

Отговор: ................................................................................................ 
67. Запишете кои от изброените кости участват в изграждането на горния крайник. 
(Отговорите въведете чрез съответните цифри).  

1. ябълчна кост; 2. фаланги; 3. лъчева кост; 4. раменна кост; 5. лопатка; 6. голям пищял; 7. 
ключица; 8. лакътна кост; 9. малък пищял; 10. атлас.   Отговор: ....................................................... 
68. Кои от изброените са мускули на главата? (Отговорите въведете чрез съответните 
цифри).  

1. трапецовиден; 2. делтовиден; 3. четириглав бедрен; 4. мускул на смеха; 5. шивашки; 6. голям 
дъвкателен.               Отговор: ................................................................................................................. 
69. Определете верните твърдения и запишете техните цифри.  

1. Солната киселина активира пепсина, който разгражда белтъците;  
2. Задстомашната жлеза отделя липаза и малтаза, които участват в разграждането на мазнините;  
3. Жлъчният сок съдържа жлъчни киселини и пигменти;  
4. От стените на тънкото черво се отделя смилателен чревен сок;  
5. Всмукването на по-голямата част от хранителните вещества се осъществява в тънкото черво;  
6. В дебелото черво живеят бактерии;  
7. Под действие на пепсин и трипсин в стомаха се разграждат въглехидратите. 

Отговор: ...................................................................... 
70. Допълнете изречението: “Едно от условията на програмата „Защита на свидетелите” 
включва унищожаването на пръстовите отпечатъци на човека със сярна киселина. Издатините 
по кожата, които са отговорни за уникалността на пръстовите отпечатъци, се наричат 
.........................................”. 


