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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– VІІ 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  73.1 Онези от вас, които постигнат над 75% от общия брой точки, 
се класират за следващия областен кръг. Пожелаваме Ви  успех! 
 

І ЧАСТ 
Задача 1.От спората на папрат се образува: 
 А. протал; Б. спори; В. възрастно растение с антеридии и архегонии; Г. споронасна кутийка с дръжка; 
Д. семе.   
Задача 2. Кои групи растения не притежават същински корени? 
А. папрати; Б. голосеменни; В. мъхове; Г. покритосеменни. 
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. Дървесинните цеви са:  
А. разположени в корена; Б. изградени от мъртви клетки с удебелени стени; В. тънки тръбици, 
изградени от живи клетки; Г. разнасят хранителни вещества от листата към корена.  
Задача 6. Какавидата е етап от развитието на: 
 А. жаба; Б. пеперуда; В. кокошка; Г. охлюв. 
Задача 7. Обикновената амеба се придвижва с: 
 А. реснички; Б. мускулест крак; В. камшиче; Г. псевдоподи; Д. параподи. 
Задача 8. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за зелената еуглена?  
А. представител е на камшичестите едноклетъчни; Б. притежава очно петно, съдържащо хлорофил; В. 
размножава се безполово; Г. тя е част от планктона; Д. има кислородно дишане.                                                                              
Задача 9. Отделянето на излишната вода и непотребните вещества от тялото на ресничестите 
плоски червеи се извършва от: 
 А. свивателна вакуола; Б. метанефридии; В. малпигиеви тръбици; Г. протонефридии; Д.бъбреци. 
Задача 10. Кои от едноклетъчните се размножават само чрез просто делене?  
 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. 



 2 

Задача 11. Движението на водата и минералните вещества по дървесинните цеви от корена към 
листата на растенията се нарича: 
 А. кореново налягане; Б. възходящ ток; В. низходящ ток; Г. смукателна сила; Д. гутация. 
Задача 12.Малкият кръг на кръвообръщение при бозайниците започва от:  
А.лявото предсърдие; Б.дясното предсърдие; В.дясната камера; Г.лявата 
камера; Д.горната куха вена. 
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. Кое от изброените НЕ Е видоизменено стъбло?  
 А. тръните на глога; Б. мустачките на лозата; В. бодлите на магарешкия трън; Г. грудките на 
картофите; Д. коренището на перуниката. 
Задача 15. Кормус наричаме: 
 А. размножителни органи; Б.тяло с тъкани и органи; В.вид корени; Г. тяло, изградено от еднакви 
клетки. 
Задача 16. В тялото на чехълчето НЯМА: 
 А. Храносмилателна вакуола;   Б. Хроматофори;   В. Цитоплазма;    Г. Реснички;   Д. Клетъчен анус. 
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. Кой от посочените процеси е свързан НЕПРАВИЛНО със съответния орган? 
А. храносмилане – тънко черво;  Б. фотосинтеза – лист; В. дишане – бъбреци; Г. отделяне – пикочен 
мехур. 
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. Коя от болестите при човека е описана НЕПРАВИЛНО?  
 А. хепатит: възпаление и разрушаване на клетки на черния дроб;  Б. бронхит: възпаление на 
бронхите; В. пиелонефрит: възпаление на бъбреците и пикочопроводите; Г. хрема: възпаление на 
устната кухина. 
Задача 21. Кое е вярното твърдение?  
А. Животните от тип Мешести са двупластни; 
Б. Плоските червеи са най-сложно устроените червеи; 
В. Омайниче, маргаритка, слива са растения от семейство Розоцветни; 
Г. Мъховете се размножават само полово. 
 
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. Посочете вярната комбинация от отговори, която съдържа само части на плодника: 
1.Прашник;  2. Дръжка;  3. Яйчник;  4. Цветно легло;  5. Стълбче;  6. Близалце;  7. Тичинка 
Отговори: А. 1, 2, 5 и 7;  Б. 2, 3, 4 и 6;  В. 3, 5 и 6;  Г. 2, 5 и 6;  Д. 3, 4, 5 и 6. 
Задача 24. Посочете комбинацията от отговори, която съдържа само имена на влакнодайни 
растения: 
 1. Лен;  2. Рапица;  3. Коноп;  4. Лавандула;  5. Див рошков;  6. Ориз;  7. Памук. 
Отговори: А. 1, 2 и 5;  Б. 2, 3 и 7;  В. 1, 3, 5 и 7;    Г. 1, 2, 3 и 7;     Д. 1, 3 и 7.   
Задача 25. За покривната тъкан е вярно, че: 
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 1.Представлява плътен слой от специализирани клетки, които покриват всички растителни части; 2. 
Представлява слой от специализирани клетки, които съставят транспортната система на растението; 3. 
Клетките на покривната тъкан могат да образуват власинки; 4.Разположена е над механичната тъкан; 
5. Клетките притежават големи вакуоли и удебелена към външната среда клетъчна стена; 6. Състои се 
от два вида елементи, трахеиди и трахеи. 
Отговори: А. 1, 3, 4 и 5;  Б. 2, 4, 5 и 6;   В. 2, 3 и 4;   Г. 1, 5 и 6;   Д. Всички са верни. 
Задача 26. Кое 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. 
Задача 27. Посочете комбинацията от отговори, която съдържа само видоизменени стъбла: 
1.Коренище на папрат; 2.Мустачки на лоза; 3. Грудки на картоф; 4. Мустачки на грах; 5. Грудки на 
гергина; 6. Бодли на магарешки трън; 7.Тръни на трънка 
Отговори: А. 1, 2, 3 и 5;   Б. 1, 3, 5 и 6;    В. 2, 5 и 6;    Г. 1, 2, 3 и 7;     Д. 2, 3, 6 и 7 
Задача 28. Стъблата на растенията според положението си спрямо земната повърхност биват: 
1.Многогодишни; 2.Изправени; 3. Пълзящи; 4. Едногодишни; 5. Увивни. 
Отговори: А. 1, 2 и 3;   Б. 2, 3 и 4;     В. 2, 3 и 5;     Г. 3, 4 и 5;   Д. 1 и 4. 
Задача 29..Кои от изброените са едноклетъчни организми? 
  1. Гола амеба;  2. Ушата планария; 3. Зелена еуглена; 4. Ушата медуза;  5. Малариен плазмодий;  6. 
Чехълче;  7. Зелена хидра;  8. Спирална трихинела. 
Отговори:   А. 1, 2, 5 и 8;   Б. 2, 3, 4 и 6;    В. 1, 3, 5 и 6;    Г.1, 3, 5 и 7;     Д. 2, 4, 7 и 8;  
Задача 30..Основните части на всяка клетка са:  
1.Клетъчна стена; 2.Цитоплазма; 3.Ядро; 4.Хлоропласти; 5.Клетъчна мембрана; 6.Наследствено 
вещество;  
Отговори: А. 1, 2 и 3;    Б. 1, 2 и 4;     В. 2, 5 и 6;    Г. 5, 6 и 3;       Д. Всички са верни. 
Задача 31. Кои от изброените органи на различни животни са характерни и за човешкия 
организъм? 
 1. Хриле; 2. Бели дробове; 3.Нефридии; 4. Бъбреци; 5.Перки; 6. Гръбначен стълб; 7. Трахеи. 
Отговори: А. 1, 4 и 6;   Б.2, 4 и 6;   В. 3, 4 и 5;   Г. 4, 6 и 7;    Д. 2, 6 и 7. 
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. Отделянето е процес при който:  
1.Се образуват собствени органични вещества. 2.В околната среда се отделят въглехидрати, белтъци и 
мазнини. 3. В дебелото черво се образува урина. 4. В бъбреците се образува урина. 5. Организмът се 
освобождава от непотребни и вредни вещества. 
Отговори: А. 2, 4 и 5;     Б. 4 и 5;    В. 1, 2 и 4;     Г. Само 5;     Д. 2 и 4. 
Задача 34. Кои от посочените функции НЕ СЕ ОТНАСЯТ за корена? 
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. Микроскоп ще използвате, за да разгледате: 
 1. Обикновена амеба   2.Комар   3. Лале   4. Вътрешно устройство на лист от мушкато   5. Устица    
Отговори: А. 1, 4 и 5;     Б. 1, 2 и 4;     В. 3, 4 и 5;       Г. 1, 3, 4 и 5;      Д. само 1 
 

ІІІ ЧАСТ 
Задача 36. Верни ли са посочените твърдения? /Отговорът въведете с ДА или НЕ/ 
А.Механичната тъкан придава еластичност, здравина и устойчивост на растенията;  Б.Жлезистите 
власинки са образувания на покривната тъкан;  В. Клетките на ликовата проводяща тъкан са мъртви; 
Г. Проводящите елементи на дървесинната проводяща тъкан са решетести тръбички. 
Отговори: А…………Б……………….В………………..Г………………….  
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Задача 37. С изброените думи постройте научно вярно изречение: вода, 3,5 – 4 милиарда години, 
Земя, живот……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Задача 38. Попълнете пропуснатите думи в текста: 
Несамостойното хранене е тип храненеq  при който организмите приемат от околната среда................... 
вещества и ги смилат; получените вещества навлизат в клетките и там от тях се произвеждат............... 
...........        ................................   вещества. Използва се енергията, получена при ....................................... 
на приетите отвън вещества.Така се хранят............................., ...........................................и ....................... 
 
Задача 39. Фотосинтеза и дишане са основни жизнени процеси, които се извършват от 
растенията. Характеризирайте двата процеса, като срещу термините от колона А, запишете 
цифрите от колона Б: 
Колона А                                              Колона Б 
 
Фотосинтеза…………………….      1. Приема се въглероден диоксид 
Дишане………………………….      2. Отделя се въглероден диоксид 
             3. Отделя се кислород 
             4. Отделя се вода 
             5. Приема се вода 
             6. Изграждат се органични вещества 
             7. Поглъща се светлинна енергия 
             8. Приема се кислород 
             9. Разграждат се органични вещества 
            10. Освобождава се енергия 
 
Задача 40. Всички познати на науката живи организми са групирани в таксономични категории 
/таксони/, подредени в табличката във възходящ ред. Попълнете празните места с 
наименованието на съответния таксон и пример: 
 
ЦАРСТВО ЖИВОТНИ 

……………………. ……………………. 

……………………. ……………………. 

РАЗРЕД ……………………. 

……………………. КАЛИНКИ 

……………………. …………………….. 

ВИД ОБИКНОВЕНА 
КАЛИНКА 

 
Задача 41. 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 42. Разпределете изброените гъби към съответната група: 
 1.Червена мухоморка; 2.Зелена мухоморка; 3.Полска печурка; 4.Дяволска гъба; 5.Манатарка; 6. Пачи 
крак; 7.Булка гъба; 8.Гигантска пърхутка; 9. Сърнела; 10. Челядинка. 
А. Ядливи………………………………….Б. Отровни……………………………………………………… 
     
Задача 43. Подредете стадиите на непряко развитие / с непълна и пълна метаморфоза / при 
скакалеца и зелевата пеперуда, като избирате от посоченото. Отговора въведете със съответните 
цифри 
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1. ларва 2.яйце     3.какавида       4. имаго 
Отговор: скакалец -………………………….;     зелева пеперуда…………………………………… 
Задача 44. Коя от изписаните с по-тъмен шрифт думи е употребена НЕПРАВИЛНО? Поправете 
я. 
Бактерийната клетка е просто устроена. Тя е обвита с клетъчна стена. Под нея са разположени 
клетъчната мембрана, цитоплазмата и наследственото вещество. Има обособено ядро. 
Отговор:………………………………………………… 
Задача 45. Попълнете особеностите на клас Едносемеделни и клас Двусемеделни растения, като 
използвате номерата:  
1.Брадата коренова система; 2.Прости листа; 3.Кръгово разположение проводящите снопчета в 
стъблото; 4.Осева коренова система; 5.Мрежовидно разположение на жилките в листата; 
6.Разпръснато разположени проводящи снопчета в стъблото; 7. Успоредно разположение на жилките в 
листата; 8. Прости и сложни листа  
Отговор: А. Едносемеделни……………………………;Б. Двусемеделни………………………………. 
Задача 46. В кое изречение има допусната грешка? 
1. Растенията дишат, като приемат кислород и отделят въглероден диоксид. 
2. Най-усилено дишат сухите семена и стъблата. 
3. Водораслите приемат разтворения във водата въздух през цялата си повърхност. 
4. Растенията, живеещи на сушата, извършват обмяна на газове главно през устицата на листата. 
Отговор:………………… 
Задача 47. Кой орган в човешкия организъм отговаря на следното описание?  
Двоен орган, разположен в коремната област от двете страни на гръбначния стълб. Образува урината. 
 Отговор:………………………………… 
Задача 48. 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 49. В кой ред са записани двата основни начина на размножаване на организмите? 
1. Безполово и пъпкуване;    2. Полово и чрез спори;    3.  Вегетативно и полово;     4. Безполово и 
полово. 
Отговор:………………….     
Задача 50. На Схемата е представен едноклетъчен 
организъм 

1) Запишете царството, към което принадлежи 
Отговор:……………………………………………………………
…………………………………. 

2) Въз основа на кои признаци причислихте организма към 
това царство? 

Отговор:……………………………………………………………
…………………………………. 

3) Запишете типа, към който принадлежи организмът 
изобразен на схемата. 

Отговор:……………………………………………………………
…………………………………. 

4) Въз основа на кои признаци причислихме организма 
към този тип? 

Отговор:………………………………………………………………………………………………. 
5) Запишете наименованието на организма, представен на схемата. 

Отговор:………………………………………………………………………………………………. 
6) Означете схематичната рисунка. 

 
Име на ученика……………………………………………………………………. клас…………… 
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Училище……………………………………………………………………… 
град/село……………………………………………………………………… 
 
Решение на комисията: 
 
Общ брой точки: /с цифри/………../ 
с думи/………………………………………………………. 
 
 
Проверяващи: 
1………………………………………………………………………           
2……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


