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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Областен кръг, 2009 г. 

9. КЛАС 
 

Драги участници, 
Пред вас са 75 задачи от областта на биологията и здравното образование. Те са 

групирани в 3 раздела –  А, Б и В.  
Задачите от раздел А са с избираем отговор, като само един от тях е верен. Заградете 

буквата на верния отговор (например А) с кръгче. 
Задачите от раздел Б са с комбинации от отговори, означени с главни букви (А, Б, В …). 

От комбинациите само една е вярна и пълна – заградете я с кръгче. 
Задачите от раздел В са с отворен отговор. Към всяка от тях са дадени указания, 

които трябва да спазвате. 
Имате на разположение 4 астрономически часа. 
Пожелаваме Ви успех! 

 
 

РАЗДЕЛ  А 
 
1. Кое от твърденията е вярно за птиците? А. Яйцата им имат малко количество жълтък; Б. 
Задните им крайници са изменени в крила; В. Имат непостоянна температура; Г. Имат 
тръткова жлеза; Д. Сърцето им е с две предсърдия и една камера. 
2. В коя от групите са посочени само животни с два кръга на кръвообращение? А. 
Крокодил, шаран, хипопотам, пеликан; Б. Костенурка, жаба, антилопа, сврака; В. Кос, тритон, 
сом, слон; Г. Анаконда, ягуар, нанду, пираня; Д. Зебра, акула, марабу, дъждовник. 
3. В коя от поредиците са изброени само насекоми, в цикъла на които няма стадий 
какавида? А. Скакалец, хлебарка, еднодневка; Б. Щурец, мравка, оса; В. Бръмбар, пчела, 
муха; Г. Комар, стършел, пеперуда; Д. Листна въшка, главова въшка, бръмбар носорог. 
4. Хипофункцията на коя от жлезите води до настъпване на преждевременен пубертет 
при деца? А. Хипофиза; Б. Епифиза; В. Околощитовидни жлези; Г. Надбъбречни жлези; Д. 
Полови жлези. 
5. Къде в белите дробове се осъществява обмяната на газове? А. трахея; Б. бронхи; В. 
алвеоли; Г. плевра. 
6. Най-бързо съкращаващите се мускули в човешкото тяло са: А. Мускулите на шията; Б. 
Мускулите на долния крайник; В. Мускулите на горния крайни; Г. Мускулите на окото; Д. 
Мускулите на шията. 
7. Четирите основни среди, в които се развиват организмите са: А. Водна, Сухоземна, 
Почвена и Организмова; Б. Водна, Сухоземна, Почвена и Въздушна; В. Водна, Сухоземна, 
Въздушна и Организмова; Г. Водна, Почвена, Въздушна и Организмова. 
8. Стенобионтните организми се развиват: А. При малки колебания в действието на 
екологичния фактор; Б. При въздействие на ограничен брой екологични фактори; В. При 
големи колебания на екологичните фактори; Г. По стените на сгради в населените места. 
9. Среда на живот е: А. Тази част от природата в която живеят организмите; Б. Централната 
част на местообитанието където екологичните фактори са най-благоприятни за развитието на 
организмите; В. Средната продължителност на живот на вида; Г. Съвкупността от видове, 
сред които се развиват организмите. 
10. Биолуминисценцията при светулките служи за: А. Привличане на противоположния 
пол по време на брачния период; Б. Ориентиране в пространството; В. Примамване на 
жертви; Г. Защита от хищници. 
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11. Като нектон се означават: А. Активно придвижващи се във водна среда животни; Б. 
Дребните организми, които свободно се носят от водата; В. Ксерофилните животни; Г. 
Организмите, обитаващи дъното на водоемите 
12. Пограничните видове са: А. Видове, които живеят само в екотона; Б. Доминантния вид 
на границата между две биоценози; В. Добре разграничими и относително изолирани 
индивиди, които населяват географска територия с еднородни условия на живот; Г. Видове, 
които живеят само в изкуствените биоценози.  
13. Кое е излишното в поредицата? А. Индивидуална консорция; Б. Вертикална консорция; 
В. Популационна консорция; Г. Синузийна консорция.  
14. Кое от посочените твърдения се отнася до хранителните мрежи с богат видов състав? 
А. Те са по-стабилни, т.к. при измиране на някои видове от дадено трофично равнище те се 
заменят с други видове от същото равнище; Б. Те са по-нестабилни, поради засилване на 
междувидовата конкуренция; В. Видовият състав в хранителните мрежи не оказва влияние 
върху стабилността им; Г. Те са по-стабилни, т.к. при прехода от едно към друго трофично 
равнище се наблюдава намаляване на енергията в системата.  
15. Кога пирамидата на числеността може да е обърната? А: Когато консументите са 
хищници; Б: Когато продуцентите са дървесни видове; В. Когато продуцентите са тревни 
растения; Г: Когато продуцентите са фитопланктонни видове; Д:  Когато консументите са 
тревопасни животни. 
16. Чрез етажността растенията се приспособяват към: А: Топлината; Б: Влагата; В: 
Светлината; Г: Вятъра; Д: Топлина и влага. 
17. Кои организми са хазмофити? А. Организми, които се развиват по Черноморието; Б. 
Организми, които се развиват в засолени почви; В. Организми, които се развиват в скални 
пукнатини; Г. Организми, които се развиват в богати на Ca почви; Д. Организми, които се 
развиват в пещери. 
18. Резерватът “Сребърна” е обявен за опазване на: А: местообитания и бозайници; Б: 
местообитания и растения; В: местообитания и риби; Г: местообитания и птици; Д: 
местообитания и влечуги. 
19. Кое от изброените може да притежава четвъртична структура? А. мастни киселини; Б. 
белтъци; В. полизахариди; Г. ДНК; Д. РНК. 
20. Фиксиране (асимилация) на СО2 се осъществява при: А. светлинната фаза на 
фотосинтезата; Б. цикъл на Калвин; В. цикъл на Кребс; Г. електронно-транспортни вериги; Д. 
гликолиза. 
21. Коя от изброените клетъчни органели е типична само за животинските клетки? А. 
ядро; Б. пероксизома; В. меланозома; Г. вакуола; Д. апарат на Голджи. 
22. Кое от изброените описва най-добре движението на водата през плазмената 
мембрана? А. активен транспорт; Б. осмоза; В. улеснена дифузия; Г. фагоцитоза; Д. дифузия 
23. При кой от процесите се синтезира най-много АТФ? А. гликолиза; Б. цикъл на Кребс; 
В. репликация; Г. окислително фосфорилиране в дихателните вериги; Д. хидролиза на 
въглехидрати 
24. Плазматичната мембрана: А. е характерна само за животинските клетки; Б. липсва при 
прокариоти; В. разделя ядрото от цитоплазмата; Г. разделя цитоплазмата от околната среда. 
25. Коя от следните молекули е на въглехидрат? А. C51H98O6; Б. C45H84O8PN; В. C50H100O50;  
Г. C22H49O10N5. 
26. 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. 
27. Защо ензимът амилаза разгражда скорбялата, но не целулозата? А. Ензимът не може 
да атакува целулозата, заради спираловидната й форма; Б. Целулозните молекули са 
значително по-големи; В. Скорбялата е изградена от глюкозни остатъци, а целулозата от 
други монозахариди; Г. Връзките между монозахаридните остатъци в целулозата са 
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значително по-здрави; Д. Монозахаридните остатъци в целулозата са свързани различно от 
тези в скорбялата. 
28. Пространствената структура на дадена полипептидна верига се нарича: А. двойна 
спирала; Б. първична структура; В. вторична структура; Г. третична структура; Д. 
четвъртична структура. 
29. Ако даден белтък притежава изцяло спирална вторична структура, то той е: А. 
глобуларен; Б. фибриларен; В. не може да се определи; Г. може и да е глобуларен и 
фибриларен. 
30. Коя от изброените биомолекули има голямо значение за храносмилането тъй като 
засилва чревната перисталтика? А. Скорбяла; Б. Целулоза; В. Гликоген; Г. Холестерол; Д. 
Мазнини. 
31. Кое от следните твърдения за въглехидратите НЕ Е ВЯРНО? А. Те са основен 
източник на енергия за организмите; Б. Полизахаридните молекули могат да са прави или 
разклонени; В. В зависимост от броя на изграждащите ги мономери биват хомо- или 
хетерополизахариди; Г. Глюкозата е мономер на най-разпространените полизахариди в 
природата. 
32. Съвкупността от всички гени в клетката се нарича: А. генетичен код; Б. геном; В. 
нуклеотидна верига; Г. хроматин. 
33. Всички РНК-и, които се синтезират по време на транслация притежават в 5’ края си: 
А. една фосфатна група; Б. две фосфатни групи; В. три фосфатни групи; Г. “шапка”; Д. 
хидроксилна група. 
34. Едноверижна ДНК с последователност 5’-АГГАТГЦТА-3’ ще хибридизира с: А. 5’-
АГГАТГЦТА-3’; Б. 5’-ТАГЦАТЦЦТ-3’; В. 5’-УГГУГЦАУ-3’; Г. 5’-АТЦГТАГГА-3’ 
35. Последователността от три нуклеотида в иРНК се нарича: А. Код; Б. Кодон; В. 
Матрица; Г. Геном. 
36. Клетката може да използва за работа енергия, отделена при окислителните процеси, 
които се извършват чрез: А. присъединяване на кислород; Б. дехидрогениране; В. 
декарбоксилиране; Г. фосфорилиране. 
37. Прионите са: А. малки кръгови РНК-и; Б. с белтъчна природа; В. надмолекулни 
комплекси, изградени от нуклеинови киселини и белтъци; Г. прокариотни организми. 

 
 

РАЗДЕЛ  Б 
 
38. В кой от отговорите са посочени само животни, дишащи с бял дроб? 1. Акула; 2. 
Делфин; 3. Питон; 4. Гекон; 5. Водно конче; 6. Морско конче; 7. Морско свинче. 
Отговори: А. 1, 2, 3 и 6; Б. 2, 3, 5 и 6; В. 3, 4, 6 и 7; Г. 2, 3, 4 и 7; Д. 1, 4, 5 и 6. 
39. За цианобактериите е вярно, че: 1. Фотосинтетичните багрила са разположени в 
хлоропласти; 2. Имат кислородно дишане; 3. Фотосинтезират и отделят кислород; 4. Повечето 
са колониални; 5. Размножават се полово. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 2, 3 и 5; В. 1, 3 и 4; Г. 2, 3 и 4; Д. 2, 3 , 4 и 5  
40. Какво е общото между Бял бор, Клек, Смърч, Бяла мура и Тис? 1. Всички имат 
игловидни листа върху скъсена клонка; 2. Всички са еднодомни растения; 3. Те са 
представители на сем. Борови; 4. Всички са голосеменни растения; 5. Те са дървета и храсти. 
Отговори: А .1, 2 и 4;  Б. 1, 3 и 5;  В. 2 и 5; Г. 3, 4 и 5; Д .4 и 5. 
41. Кои от твърденията са ГРЕШНИ? 1. Насекомите имат 4 двойки крака; 2. 
Прешленестите червеи отделят с метанефридии; 3. Очите на 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  
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42. Кои са верните твърдения за мускулите? 1. Възбудимостта е свойството на мускулната 
клетка да премине от състояние на покой в активно състояние под действие на дразнители; 2. 
Проводимостта е способността на мускулната клетката да предава възбуждането като нервен 
импулс по дължината си; 3. Съкращенията на напречнонабраздената мускулатура са бавни и 
са независими от волята; 4. Съкращенията на сърцевата мускулна тъкан са волеви; 5. Гладката 
мускулатура участва в изграждането на стените на кръвоносните съдове. 
Отговори: А. 1, 3 и 4; Б. 2, 4 и 5; В. 3, 4 и 5; Г. 1, 2 и 5; Д. Всички са верни. 
43. Кои са ГРЕШНИТЕ твърдения за жлезите с вътрешна секреция: 1. Аденохипофизата 
натрупва и отделя окситоцин и антидиуретичен хормон; 2. Епифизата синтезира хормон, 
чието отделяне в кръвта повлиява другите ендокринни жлези и дава начало на пубертета; 3. 
Кората на надбъбречните жлези синтезира полови хормони с белтъчна природа; 4. 
Хиперфункцията на околощитовидните жлези води до повишена възбудимост на нервната 
система. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 1 и 2; В. 3 и 4; Г. 2, 3 и 4; Д. Всички са верни. 
44. Кои са верните твърдения за адреналина? 1. Засилва превръщането на чернодробния 
гликоген в глюкоза; 2. Поражда преждевременен лъжлив пубертет; 3. Подтиска имунните 
реакции в организма; 4. Образува се в сърцевината на надбъбречните жлези. 
Отговори: А. 1, 2 и 4; Б. 1 и 4; В. 2, 3 и 4; Г. 1 и 4. 
45. Според изискванията им към условията за осветеност растенията биват: 1. 
Светлолюбиви; 2. Светлоиздръжливи; 3. Сенколюбиви; 4. Сенкоиздръжливи; 5. Растения на 
късия ден; 6.Растения на дългия ден. 
Отговори:А. 1, 3 и 5; Б. 2, 3 и 4; В. 1, 3 и 4; Г. 5 и 6; Д. 1, 2 и 3; Е. 5 и 6 
46. 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; Е. 2 и 6.  
47. В състава на почвата влизат: 1. Твърди частици; 2. Редуценти; 3. Почвен разтвор; 4. 
Почвен въздух; 5. Корени на растения; 6. Основна скала; 7. Почвени организми. 
Отговори:А. 1, 2, 4, 5 и 7; Б. 1, 3 и 4; В. 2, 5, 6 и 7; Г. 1, 5 и 7; Д. 3, 4 и 7; Е. Само 1. 
48. Кои от посочените НЕ СЕ ОТНАСЯТ към характерните особености на популациите: 
1. Осъществяване на контакт между индивидите в групата; 2. Раждаемост; 3. Темп на 
нарастване; 4. Съществуване на групата неопределено дълго време; 5. Създаване на 
вътревидови взаимоотношения; 6. Смъртност; 7. Непрекъснато размножаване, чрез случайно 
свободно кръстосване. 
Отговори:А. 1, 2 и 7; Б. 2 и 6; В. 3, 4 и 5; Г. 1, 4 и 7; Д. 2, 3 и 6; Е. Само 4. 
49. 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.Постепено 
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. 
50. 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; Е. 2 и 4.  
51. За консорцията се верни следните твърдения: 1. Отразява хоризонталната структура на 
биоценозата; 2. Отразява вертикалната структура на биоценозата; 3. Консорцията бива 
индивидуална, вертикална и популационна; 4. Консорцията бива индивидуална, 
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популационна и синузиална; 5. Популациите на различните видове със сходна външна форма 
и с еднакви екологични изисквания (трънка, шипка, драка и други храсти), отделени от 
популациите на животните свързани с тях, са пример за популационна консорция; 6. 
Популациите на различните видове със сходна външна форма и с еднакви екологични 
изисквания (трънка, шипка, драка и други храсти), заедно с популациите на животните 
свързани с тях, са пример за популационна консорция; 
Отговори:А. 2, 4 и 5; Б. 1, 3 и 6; В.1, 4 и 5; Г.2, 3 и 6; Д.1, 4 и 6. 
52. Кои фактори могат да предизвикат ерозия на почвата? 1. Почвени организми; 2. 
Растения; 3. Вода; 4. Вятър . 
Отговори:А. 1 и 2; Б. 2 и 3; В. 1 и 4; Г. 1 и 3; Д. 3 и 4. 
53. Кои твърдения са верни едновременно и за нуклеиновите киселини и за белтъците? 
1. състоят се от четири основни типа градивни единици; 2. структурите им съдържат 
аминокиселини; 3. притежават пространствена организация; 4. молекулите им са 
хетерополимерни. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 2, 3 и 4;В. 3 и 4; Г. 1 и 4. 
54. Кои от следните твърдения за АТФ са верни? 1. АТФ е дългосрочен резерв на енергия; 
2. Той е нуклеотид и съдържа 3 фосфатни остатъка; 3. При окислителните стъпала на 
катаболитните процеси от АТФ се получава АДФ+Ф; 4. Свързва анаболитни и катаболитни 
процеси; 5. съдържа пентоза. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 2, 4 и 5; В. 3, 4 и 5; Г. 1, 3 и 5. 
55. За РНК са в сила следните твърдения: 1. Тя е носител на наследствеността при някои 
вируси; 2. Някои РНК-и притежават каталитична функция; 3. Във всяка клетка функционира 
един вид РНК; 4. Всички РНК-и са със сходна структура; 5. Могат да участват в образуването 
на надмолекулни комплекси. 
Отговори: А. 1, 3 и 4; Б. 1, 2 и 5; В. 1, 4 и 5; Г. 2, 3 и 4; Д. Всички са верни. 
 

 
РАЗДЕЛ  В 

 
56. Срещу посочените съцветия отбележете номера на съответното растение:  
1. Овес; 2. Детелина; 3. Слънчоглед; 4. Момина сълза; 5. Пшеница. 
Съцветия:  
А. грозд .......; Б. метлица .........; В. главичка ..........; Г. клас .........; Д. кошничка .............. 
57. Разпределете изброените растения към съответния клас: 1. зеле; 2. дюля; 3. праскова; 
4. лале; 5. пшеница; 6. череша; 7. петров кръст; 8. грах; 9. царевица; 10. ягода. 
А. Едносемеделни....................................Б. Двусемеделни................................ 
58. Подредете изброените таксономични категории във възходящ ред: А. Разред; Б. Род; 
В. Отдел; Г. Семейство; Д. Клас. 
Отговор: ................................................. 
59. Кои са верните твърдения за бозайниците? 1. Имат млечни жлези; 2. Нямат мастни 
жлези; 3. Имат диафрагма; 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.  
Отговор: .................................................. 
60. Кои от изброените насекоми имат развитие с пълна метаморфоза?  
1. Скакалец; 2. Комар; 3. Муха; 4. Богомолка; 5. Пеперуда; 6. Бръмбар; 7. Щурец; 8. Пчела. 
Отговор:.................................................. 
61. Отнесете изброените заболявания към системите, които засягат.  
1. Левкемия; 2. Микседем; 3. Полиомиелит; 4. Менингит; 5. Ревматизъм; 6. Коклюш; 7. 
Дизентерия; 8. Туберкулоза; 9. Атеросклероза; 10. Артрит. 
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Система Заболяване 
А. Опорно-двигателна   
Б. Сърдечно-съдова   
В. Нервна   
Г. Ендокринна   
Д. Дихателна   
Е. Храносмилателна   

 
 
62. Попълнете легендата към схемата. 
 
1. .......................; 2. .......................; 3. дванадесетопръстник; 
 
4. .......................; 5. ........................; 6. .......................; 
 
7. ........................; 8.........................;9. анус; 

 
 

 
63. Попълнете таблицата за метаболитните процеси, като избирате от посочените 
характеристики и примери. (Отговора впишете чрез съответните цифри и букви.) 
 

Процеси Характеристики Примери 
Анаболитни   
Катаболитни   

 
Характеристики: 1. Протичат процеси на окисление; 2. Протичат процеси на редукция; 3. 
Използва се енергия; 4. Отделя се енергия; 5. Процеси на разграждане; 6. Процеси на синтеза; 
7. Получава се НАДН2; 8. НАДН2 се окислява; 9. Синтезира се АТФ; 10. АТФ се хидролизира 
Примери: А. гликолиза; Б. разграждане на белтъци; В. тъмнинна фаза на фотосинтезата; Г. 
цикъл н Кребс. 
 
64. 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: ................................................... 
 
65. Групирайте изброените видове според способността им да регулират температурата 
си: 1. богомолка; 2. таралеж; 3. благороден елен; 4. шаран; 5. лястовица; 6. хлебарка; 7. зелен 
гущер; 8. лалугер; 9. сокол; 10. прилеп. 
А. Пойкилотермни (студенокръвни): .........................................; 
Б. Хомотермни (топлокръвни): ...................................................; 
В. Хетеротермни: ................................................. 
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66. Дадени са три популации (А, Б и В) с различно разпределение на индивидите в тях. 
Изберете подходящата характеристика за всяка от популациите. 
 
 
 
 
 

Популация А. Популация Б.  Популация В. 
равномерно  случайно  групово  

 
Характеристики: 1. еднородни условия за живот и силна вътревидова конкуренция; 2. 
еднородни условия за живот и слабо въздействие на екологичните фактори върху 
индивидите; 3. разнообразни условия за живот и силна вътревидова конкуренция; 4. 
разнообразни условия за живот и склонност на индивидите към групиране; 5. еднородни 
условия за живот и силна междувидова конкуренция; 6. еднородни условия за живот и силно 
въздействие на екологичните условия върху индивидите. 
Отговори: А. ......................; Б. .........................; В. ..................... 
 
67. 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 фотосинтеза; 5. източник на вода; 
В. стероиди .................;  6. синтез на полови хормони;  
Г. восъци ....................;  7. синтез на хормони на надбъбречната жлеза. 
Д. каротиноиди .............. 
 
68. Коя/и стрелка/и показва/т пептидна връзка? 

 
Отговори:.................................................... 
 
69. 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: I. резервна; II. структурообразуваща. 
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70. На схемата е показана мономерна единица на полимер. 
 
А. Как се нарича мономерът? ............................................................; 
Б. Как се нарича полимерът,  

 който изгражда? ..............................................................................; 
В. Полимерът, в чиято структура участва е:  

  хомо- или хетерополимер? ............................................................ 
  
 
71. Попълнете таблицата като използвате дадените характеристики. 1. хомополимер; 2. 
хетерополимер; 3. рибонуклеотид; 4. дезоксирибонуклеотид; 5. аминокиселина; 6. съхранява 
наследствена информация; 7. участва в структурата на рибозомите; 8. може да свързва 
аминокиселини и да ги транспортира до рибозомите; 9. може да изпълнява функция на 
биокатализатор; 10. транспортна функция; 11. защитна (антитела); 12. синтезира се по време 
на репликация; 13. синтезира се по време на транслация; 14. синтезира се по време на 
транскрипция; 15. синтезира се в цитозола при еукариоти; 16. синтезира се в ядрото при 
еукариоти. 

Биомолекула Вид биополимер 
(хомо, хетеро) 

Мономерна 
единица Функции 

Полипептид    
РНК    
ДНК    

 
72. 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. 
Отговор: ....................................................... 
 
73. Избройте всички понятия, които се отнасят за захарозата. 
1. въглехидрат; 2. липид; 3. кръвна захар; 4. гликоген; 5. дизахарид; 6. монозахарид. 
Отговор: ....................................................... 
 
74. Избройте всички понятия, които се отнасят за хемоглобина. 
1. въглехидрат; 2. белтък; 3. намира се в кръвната плазма; 4. съдържа въглерод, водород, 
кислород и азот; 5. транспорт на кислород; 6. транспорт на въглероден диоксид; 7. съдържа 
пептидни връзки. 
Отговор:....................................................... 
 
75. 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 синтезират 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:....................................................... 


