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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– VІІІ 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 61.7. Онези от вас, които постигнат над 75% от общия брой точки, 
се класират за следващия областен кръг. Пожелаваме Ви  успех! 
 

І ЧАСТ 
Задача 1. 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 2. Нефроните са част от: 
 А. главен мозък;  Б. бъбреци;  В. сърце;  Г. далак;  Д. стомах 
Задача 3. Джобовидните клапи са :  
А. Клапите между лявото предсърдие и лявата камера на сърцето; 
Б.Клапите между дясното предсърдие и дясната камера на сърцето; В. Между камерите и аортата и 
белодробната артерия;  Г. клапите във вените.  
Задача 4. Мозъчната кора се появява за първи път при:  
А. земноводни;  Б. влечуги;  В. птици;  Г. бозайници.  
Задача 5. Нарастването на костите на дебелина става чрез:  
А. надкостницата;  Б. хрущялни пластинки;  В. ставна капсула;  Г. червения костен мозък 
Задача 6. Единствената подвижна кост в черепа на човек е:  
А. горночелюстната кост;  Б. долночелюстната кост;  В. подезичната кост;   Г. небцовата кост. 
Задача 7. Какво представлява зъбната пулпа?  
 А. много твърдо вещество със защитна функция;  Б. кухина в която има кръвоносни съдове и нерви;  
В. участък между корена и короната на зъба;   Г. коронка на зъба. 
Задача 8. Открийте ГРЕШНОТО твърдение: 
А. Кръвопреливане от човек с кръвна група А на човек с кръвна група АВ би предизвикало смърт. 
Б.  Движението на кръвта от дясната камера на сърцето до белите дробове и обратно до лявото 
предсърдие се нарича малък кръг на кръвообръщение; 
В. Човешкото сърце наподобява сърцето на бозайниците и на птиците и има две предсърдия и две 
камери; 
Г. Сърцето е мускулест орган, който се намира между двата бели дроба, под диафрагмата. 
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. За кръвоносната система е вярно, че: 
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  А. е изпълнена с тъканна течност;   Б. се състои от кръвоносни съдове – артерии, вени и капиляри;   
В. се състои от сърце и кръвоносни съдове;   Г. включва освен кръвоносни съдове и лимфни съдове. 
Задача 11. Делфините принадлежат към групата на: 
 А. плацентните бозайници;  Б. торбестите бозайници;   В. костните риби;    Г. пингвините 
Задача 12. В коя група е записан признак, който НЕ е характерен за птиците? 
А. скелетът е лек, яйцата са много богати с хранителни вещества; 
Б. тялото е покрито със суха кожа, лишена от жлези; размножават се с яйца; 
В. тялото е покрито с пера, по кожата има множество потни жлези; 
Г. телесната температура е постоянна, дишането е двойно. 
Задача 13. При влечугите за разлика от земноводните:  
 А. сърцето има две предсърдия и една камера;   Б. кръвообръщението е с два кръга;     В. кожата не 
участва в дишането;   Г. костите са кухи и леки. 
Задача 14. В коя група е записан дял от нервната система, който НЕ е част от главния мозък? 
А. краен мозък, малък мозък;     Б. преден мозък, междинен мозък;    В. среден мозък, гръбначен мозък; 
Г. продълговат мозък, краен мозък. 
Задача 15. Фагоцитозата представлява: 
 А. процес на поглъщане и смилане на микроорганизми, чужди частици или увредени клетки от бели 
кръвни клетки;  Б. процес на поемане на капчици вода от околната среда;  В. процес на отделяне на 
вода от клетката;   Г. процес на разпадане на клетката.  
Задача 16. Кое от изброените НЕ е част от храносмилателната система? 
 А. черен дроб;   Б. стомах;   В. хранопровод;   Г. далак;     Д. задстомашна жлеза 
Задача 17. Основният ензим в стомашния сок е:  
А. пепсин;   Б. трипсин;    В. амилаза;     Г. липаза;  Д. лизозим. 
Задача 18. Кое от следните свойства е специфично и отличава мускулните клетки от нервните 
клетки?  
 А. проводимост;   Б. секреция;     В. възбудимост;     Г. съкратимост 
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. остеопороза: намаляване на костната плътност;  Б. инфаркт на миокарда: запушване на 
коронарна артерия от кръвен съсирек; В. хипертония: трайно понижени стойности на артериалното 
налягане; Г. хрема: възпаление на носната 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 
Задача 22. Кои от органите липсват при птиците:  
1. Клоака;  2.Кил;  3.Бъбреци;  4. Тръткова жлеза; 5. Пикочен мехур;  6. Търбух 
Отговори: А. 1, 2, 4, и 6; Б. 5 и 6;    В. 2, 3 и 5;      Г. 1 и 5.             
Задача 23. Невронът е :  
1.основна структурна единица на нервната система;   2.специализирана клетка с две основни функции 
– проводимост и възбудимост;   3.изграден от аксон и дендрити;  4. с клетъчна мембрана 
Отговори: А. 1, 2 и 4;    Б. 1, 2 и 3;    В. 2, 3 и 4;     Г. 1 и 2;      Д. всички са верни.      
Задача 24. Жлезистият епител е изграден от клетки, които:  
1. произвеждат различни по състав и действие вещества;  2. покриват гръдната и коремната кухина;   3. 
отделят секрета си направо в кръвта;  4. отделят секрета си в кухини на вътрешни органи. 
Отговори: А. 1 и 2;    Б. 3 и 4;      В. 1, 3 и 4;      Г. всички са верни. 
Задача 25. Основните функции на кожата са:  
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 1. отделяне на крайни продукти от обмяната на веществата;  2. участие в терморегулацията;   3. 
защита от физични, химични и механични въздействия;  4. получаване на информация от околната 
среда. 
Отговор: А. 1 и 4;      Б. 3 и 4;       В. 1, 2 и 3;       Г. всички са верни 
Задача 26. Кои твърдения характеризират зъбите на човека? 
1.млечните зъби са 20 на брой, а постоянните – 32;  2. постоянните зъби са 20 на брой, а млечните – 
32.   3. короната на зъбите е покрита с много твърдо вещество със защитна функция – дентин;  4. в 
зависимост от структурата и функцията си зъбите са резци, кучешки зъби, предкътници и кътници. 
Отговор: А. 1 и 3;  Б. 1 и 4;  В. 2 и 4;   Г. 1, 3 и 4 
Задача 27. Кои животни дишат с трахеи? 
 1. речен рак;   2. листна въшка;    3. дъждовен червей;   4. главова въшка;   5. императорски скорпион;  
6. кафява хлебарка. 
Отговори: А. 1, 3 и 5;    Б. 2, 4 и 6;      В. 2, 3 и 4;      Г.3, 4 и 5;        Д. 4, 5 и 6 
Задача 28. Кои от твърденията за костната тъкан са верни?  
 1. Това е съединителна тъкан;  2. В костната тъкан са отложени голямо количество минерални соли, 
особено калций и фосфор;  3. Има изхранваща /трофична/ функция; 4. Клетките и междуклетъчното 
вещество образуват костни пластинки;   5. Има опорна функция. 
Отговори: А. 1, 2 и 3;    Б. 2, 3 и 4;     В. 1, 2, 4 и 5;      Г. 2, 3, 4 и 5;     Д. 1, 3, 4 и 5. 
Задача 29. Кои от птиците са от разред Врабчови?  
 1. царски орел;  2. черен лебед;  3. селска лястовица;  4. голям пъстър кълвач;  5. голям синигер;  6. 
домашно врабче;  7. пъстрочела сврачка;  8. кукумявка;  9. чучулига;  10. пъдпъдък. 
Отговори: А. 3, 5, 6, 7 и 9;     Б. 1, 2, 3, 5 и 6;     В. 3, 5, 6, 8 и 10;    Г. 2, 7, 8, 9 и 10.  
Задача 30. Кои от изброените мускули принадлежат на раменния пояс и гърба? 
 1. двуглав мишничен мускул;  2. широк гръбен мускул;  3. голям гръден мускул;   4. делтовиден 
мускул;   5. голям седалищен мускул. 
Отговор: А. 1, 2 и 3;    Б. 2, 3 и 5;      В. 3, 4 и 5;        Г. 2, 3 и 4. 
Задача 31. Кои от твърденията за хемоглобина са верни?   
1. съдържа се в кръвната плазма;  2. лесно се свързва с кислорода;  3. има транспортна функция;  4. има 
защитна функция;   5. това е белтък, съдържащ желязо. 
Отговори: А. 1, 2 и 5;   Б. 2, 3 и 5;     В. 3 и 4;       Г. 1 и 4;      Д. 2 и 4. 
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. От изброените характеристики изберете тези, които са общи за клас Земноводни, 
Влечуги и Бозайници.  
1. кожно дишане;   2. кожни жлези;   3. петопръстни крайници;   4. два кръга на кръвообръщение;  5. 
дишане с бял дроб;    6. предно и задно поясче. 
Отговори:  А. 2, 3, 4 и 5;    Б. 1, 3, 5 и 6;      В. 1, 2, 3 и 4;     Г. 1, 2, 3, 4 и 5;      Д. 3, 4, 5 и 6. 
Задача 34. За семето е вярно: 
 1. Образува се от разрастналия плодник след процеса оплождане;  2. Съдържа зародиша и хранителна 
тъкан;  3. Орган е за размножаване и разпространяване;  4. Образува се от зиготата след процеса 
оплождане;  5. Семена образуват всички кормусни растения;   6. Семена образуват само някои от 
кормусните растения. 
Отговори:  А. 1, 2 и 5;     Б. 1, 2 и 6;    В. 2, 3 и 5;        Г. 4 и 6;        Д. 2, 3 и 6 
Задача 35. Микроскоп ще използвате, за да разгледате: 
 1. Обикновена амеба   2.Комар   3. Лале   4. Кръвни клетки 5. Клетки от устен епител    
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. 
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Отговори: А…………Б……………….В………………..Г………………….  
Задача 37. Посочете особеностите на всеки един от двата класа риби – Хрущялни и Костни, като 
си служите със съответните номера. 
1.вътрешно оплождане;  2. капачета на хрилете;  3. плавателен мехур;  4. несиметрична опашна перка;  
5. непостоянна телесна температура;  6.костни лъчи в перките;  7.напречна уста на долната страна на 
главата. 
Отговори: Хрущялни риби………………………..; Костни риби…………………………………….. 
Задача 38. Запишете чрез цифри симптомите, характерни за следните травми: 
А. счупване на костите:……………; Б. навяхване:………………;В.изкълчване:………………… 
1. ставните връзки се разтягат и скъсват;  2. ставната капсула се разкъсва и костта излиза от ставата;  3. 
нарушава се целостта на костите;  4. силна болка;  5. подуване;  6. посиняване на засегнатото място. 
 
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. Попълнете таблицата, като запишете с цифри всяка от изброените кости към 
съответния отдел на скелета на човека:  1. бедрена кост;   2. голям пищял;    3. прешлени;   4. 
ключица;   5. кръстна кост;  6. лопатка;   7. опашна кост;   8. ребра;   9. малък пищял;   10. гръдна кост. 
Раменен пояс  
Гръбначен стълб  
Гръден кош  
Бедро  
Подбедрица  
 
 
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. Запишете трите вида кръвни клетки, а срещу тях чрез цифри – характеристиките 
им.1. Клетките имат ядро;   2. Нямат ядро;  3. Имат форма на двойновдлъбнати дискчета;  4. Съдържат 
хемоглобин;   5. Живеят от няколко часа до 2-3 седмици;  6. Живеят около 120 дни;  7. В 1 мl кръв са 
200 000-400 000;  8. В 1 мl кръв са около 4,5-5 млн.;  9. В 1 мl кръв са 6000-9000;  10. Пренасят газовете 
О2 и СО2;  11. Участват в кръвосъсирването;    12. Имат защитна функция. 
А…………………………………….: - ………………………………………… 
Б…………………………………….: - ………………………………………… 
В…………………………………….: -………………………………………….  
Задача 43. Определете за кой разред бозайници се отнася следната характеристика: Повечето 
представители са дребни животни. Резците им нямат корени и растат през целия живот.Кучешки 
зъби не се развиват, а пространството между резците и кътните зъби остава празно. 
Отговор:……………………………………  
Задача 44. Коя от изписаните с по-тъмен шрифт думи е употребена НЕПРАВИЛНО? Поправете 
я. 
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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. Свържете със стрелки представителите на земноводните и разредите, към които 
принадлежат: 
                                                    дъждовник 
Разред Безопашати                 жаба дървесница 
     голям гребенест тритон 
                                                    зелена крастава жаба 
разред Опашати                      обикновена чесновница 
     алпийски тритон 
     червенокоремна бумка   
 
Задача 46. Запишете номерата само на тези заболявания и нарушения, които се отнасят за 
опорно-двигателната система:  
1. остеопороза;  2. инфаркт;  3. луксация;  4. синузит;  5. апендицит; 6.дискова херния;   7. артрит;  8. 
сколиоза;  9. рахит;  10. фрактура. 
Отговор:………………………………….. 
Задача 47. Кои от животните отделят непотребните вещества чрез метанефридии или чрез 
органи с метанефридиален произход? 
 1. пиявица;  2. нереис;  3. острица;  4. дървеница;  5. комар;  6.калмар;  7. скарида;  8. мида. 
Отговори:………………………………… 
Задача 48. От изброените характеристики изберете само 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. Запишете в таблицата по минимум три хранителни продукта, богати на съответните 
органични съединения. 
 
БЕЛТЪЦИ МАЗНИНИ ВЪГЛЕХИДРАТИ 
   
   
   
   
 
 
Име на ученика……………………………………………………………………. клас…………… 
 
Училище……………………………………………………………………… 
град/село……………………………………………………………………… 
 
Решение на комисията: 
 
Общ брой точки: /с цифри/………../ 
с думи/………………………………………………………. 
 
 
Проверяващи: 
1………………………………………………………………………           
2……………………………………………………………………… 
 


