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ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Областен кръг 2011 Г. 

7. КЛАС 
Драги седмокласници, 

Предлагаме ви 65 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. Посочете вярното твърдение за цианобактериите. А. Те са еукариотни организми; Б. 
Размножават се полово и безполово; В. Всички са водни обитатели; Г. Хранят се самостойно чрез 
фотосинтеза; Д. Всички са паразити. 
2. Кое едноклетъчно е колониално и може да се храни самостойно? А. зелена еуглена; Б. 
опашато чехълче; В. златист волвокс; Г. гола амеба; Д. малариен плазмодий. 
3. Сънната болест се причинява от едноклетъчно от род: А. Амеба; Б. Еуглена; В. 
Трипанозома; Г. Трихомонас; Д. Волвокс. 
4. Кое едноклетъчно има два типа ядра и „клетъчна уста”? А. еуглена; Б. чехълче; В. амеба; Г. 
еудорина; Д. ноктилука. 
5. В коя от двойките са посочени само колониални камшичести едноклетъчни? А. волвокс, 
амеба; Б. еуглена, гониум; В. чехълче, еуглена; Г. волвокс, гониум; Д. еудорина, еуглена. 
6. 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. 
7. Цистозирата е най-едрото водорасло, разпространено в Черно море. Има силно разклонен 
талус с множество въздухоносни мехурчета. Използва се за получаването на вещества 
(алгинати), които намират приложение в хранително-вкусовата промишленост. 
Цистозирата принадлежи към: А. отдел Червени водорасли; Б. отдел Кафяви водорасли; В. 
отдел Кремъчни водорасли; Г. отдел Зелени водорасли. 
8. Царевична главня е заболяване, причинено от: А. бактерия; Б. насекомо; В. червей; Г. 
сапрофитна гъба; Д. паразитна гъба. 
9. Кое от изброените растения НЕ е папрат? А. волски език; Б. венерин косъм; В. плаваща 
лейка; Г. четирилистно разковниче; Д. венерина пантофка. 
10. В коя от групите са представени само ядливи гъби? А. зелена мухоморка, червена 
мухоморка, полска печурка; Б. пантерка, полска печурка, бяла мухоморка; В. булка гъба, дяволска 
гъба, елегантна сърнела; Г. ливадна печурка, обикновена манатарка, пачи крак; Д. красива 
коралка, пумпалка, червена мухоморка. 
11. Кое е вярното твърдение за мъховете? А. Всички мъхове са талусни растения; Б. 
Размножават се само полово; В. Имат добре развита коренова система; Г. Образуват спори; Д. Не 
се нуждаят от влага. 
12. От изброените морета едно носи названието си на разпространено в него водорасло. Кое е 
то? А. Червено море; Б. Берингово море; В. Баренцово море; Г. Саргасово море; Д. Адриатическо 
море. 
13. 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. 
14. При кой от изброените видове растения листата са събрани по пет в снопче? А. бяла ела; 
Б. бял бор; В. бяла мура; Г. черен бор; Д. черна мура. 
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15. Кое от голосеменните растения НЕ се среща в България? А. смърч; Б. тис; В. ефедра; Г. 
велвичия; Д. клек. 
16. 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. 
17. Растение, което има малки зелени венчелистчета най-вероятно се опрашва от: А. пчели; 
Б. птици; В. вятъра; Г. молци; Д. прилепи. 
18. Тютюнът е представител на семейството, към което се отнасят също: А. рапица и синап; Б. 
слънчоглед и магарешки бодил; В. домат и татул; Г. грах и люцерна; Д. лавандула и мента. 
19. В коя от поредиците са изброени само представители на семейство Розоцветни? А. 
минзухар, роза, момина сълза, момкова сълза; Б. мента, мащерка, коприва, шипка; В. дюля, домат, 
диня, лайка; Г. ягода, череша, ябълка, глог; Д. божур, мак, круша, вишня. 
20. Кое животно има копривни клетки, за защита от неприятели и за парализиране на 
жертвите си? А. медоносна пчела; Б. обикновена оса; В. земна пчела; Г. конска актиния; Д. 
конска муха. 
21. Медузите имат: А. устен отвор, стомашна празнина и анус; Б. уста, черво и анус; В. стомашна 
празнина и анус; Г. черво и анус; Д. уста и стомашна празнина. 
22. Мешестите животни НЯМАТ: А. ектодерма; Б. мезодерма; В. ендодерма; Г. мезоглея; Д. 
радиална симетрия. 
23. В коя от групите са дадени само представители на Мешестите животни? А. корал, сепия, 
планария; Б. октопод, медуза, хидра; В. охлюв, медуза, калмар; Г. актиния, медуза, хидра; Д. 
корал, калмар, комар. 
24. Кое от твърденията НЕ е вярно за млечнобялата планария? А. Тъканите и органите й се 
развиват от три зародишни пласта; Б. Има тяло с двустранна симетрия; В. Отделя непотребните 
вещества с отделителни вакуоли; Г. Храносмилателната й система е двуделна и задънена; Д. Тя е 
ресничест плосък червей. 
25. 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. 
26. 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. 
27. 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. 
28. Коралите са безгръбначни животни, чието тяло е: А. еднопластно с радиална симетрия; Б. 
двупластно с радиална симетрия; В. двупластно с двустранна симетрия; Г. трипластно с радиална 
симетрия; Д. трипластно с двустранна симетрия. 
29. Кой от червеите е разделнополов? А. чернодробен метил; Б. свинска тения; В. дъждовен 
червей; Г. медицинска пиявица; Д. детски глист. 
30. В коя от групите са изброени само животни, които имат начленени придатъци и дишат с 
хриле? А. черна мида, градински охлюв, къщна 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. 
31. Кое от изброените насекоми има гризещ тип устен апарат и развитие с непълна 
метаморфоза? А. обикновена оса; Б. зелен скакалец; В. бръмбар рогач; Г. листна въшка; Д. зелена 
миризливка. 
32. В коя от двойките са посочени само гостоприемници на големия чернодробен метил? А. 
черен плъх и бълха; Б. човек и къщна дървеница; В. крава и малко блатно охлювче; Г. овца и овча 
въшка; Д. куче и кучешки кърлеж.     



 3

РАЗДЕЛ  Б 
 

33. 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. 
34. 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. 
35. 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. 
36. Кои от изброените растения имат костилков плод? 1. слива; 2. домат; 3. маслина; 4. череша; 
5. бук; 6. дъб; 7. трънка; 8. круша. 
Отговори: А. 1, 2, 3, 5 и 6; Б. 1, 3, 4, 5 и 6; В. 1, 2, 4 и 8; Г. 1, 3, 5 и 7; Д. 1, 3, 4 и 7. 
37. За двусемеделните растения е вярно, че: 1.  са дървета, храсти и тревисти; 2. имат осева 
коренова система. 3. имат брадата коренова система; 4. жилките в листната петура образуват 
мрежа; 5. жилките в листната петура са дъговидни или успоредни; 6. техни представители са 
зюмбюлът, лалето, нарцисът и кокичето. 
Отговори: А. 1, 3 и 4; Б. 1 , 4 и 6; В. 2, 5 и 6; Г. 1, 2 и 4; Д. 3, 4 и 6. 
38. 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. 
39. 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. 
40. 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. 
41. 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. 
42. 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. 
43. Кои от изброените членестоноги НЕ са паразити? 1. плъхова бълха; 2. колорадски бръмбар; 
3. майски бръмбар; 4. шаранова въшка; 5. марокански скакалец; 6. главова въшка; 7. водна бълха. 
Отговори: А. 1, 2, 3 и 6; Б. 2, 3, 4 и 5; В. 2, 3, 5 и 7; Г. 2, 3, 5 и 6; Д. 1, 4, 6 и 7. 
44. Коя от комбинациите от отговори включва само Мекотели? 1. медуза; 2. актиния; 3. мида; 
4. хидра; 5. стрида; 6. скарида; 7. октопод; 8. сепия. 
Отговори: А. 1, 3, 4 и 7; Б. 3, 5, 7 и 8; В. 2, 3, 6 и 8; Г. 3, 4, 6 и 7; Д. 5, 6, 7 и 8. 
45. Кои от изброените животни отделят непотребните вещества с малпигиеви тръбици? 1. 
муха; 2. многоножка; 3. пиявица; 4. метил; 5. тения; 6. бръмбар; 7. въшка; 8. мида. 
Отговори: А. 1, 3, 4 и 5; Б. 1, 2, 6 и 7; В. 2, 3, 7 и 8; Г. 4, 5, 8 и 9; Д. 3, 4, 5 и 10. 
46. Кои от изброените животни могат да регенерират? 1. спирална трихинела; 2. ъглоглава 
планария; 3. бръмбар носорог; 4. зелена хидра; 5. рибна пиявица; 6. водно конче; 7. млечнобяла 
планария. 
Отговори: А. 1, 2 и 3; Б. 2, 3 и 4; В. 2, 4 и 7; Г. 4, 5 и 6; Д. 5, 6 и 7. 
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РАЗДЕЛ  В 
47. 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: ...................... 
48. 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 изобразения на схемата цвят. (Заградете с кръгче верния отговор.) 
1. двуполов, прост околоцветник; 2. еднополов, прост околоцветник; 3. двуполов, двоен 
околоцветник; 4. еднополов, двоен околоцветник. 
49. Посочени са различни съцветия. Под всяко съцветие запишете растенията, за които 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 
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 

50. За всяко от дадените 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 

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 
51. Кои от изброените видове принадлежат към отдел Кафяви водоросли?  

1. мoрска салата; 2. спирален жабуняк; 3. фукус; 4. саргасум; 5. коралина.  
Отговор: ...................................................................... 
52. Означете с цифри верните твърдения за всеки от изброените организми.  

1. Движи се с камшиче; 2. Съдържа хлорофил; 3. Движи се с псевдоподи; 4. Свети при 
механично дразнене; 5. Неблагоприятните условия преживява като циста; 6. Движи се с реснички. 
Отговор: 

Чехълче Зелена еуглена Ноктилука Амеба 
...................... ...................... ...................... ...................... 

53. Кои от изброените твърдения НЕ са верни за гъбите?  
1. Гъбите са еукариотни организми; 2. Гъбите са кормусни растения; 3. Размножават се чрез 

спори; 4. Хранят се несамостойно; 5. Клетките им нямат клетъчна стена; 6. Тялото им се нарича 
мицел.  
Отговор: ...................................................................... 
54. Запишете (чрез съответните цифри) верните характеристики за изброените растения:  

1. тревисто двусемеделно растение; 2. тревисто едносемеделно растение 3. сложни листа; 4. 
прости листа; 5. еднополови цветове; 6. двуполови цветове; 7. опрашва се от вятъра;  
8. опрашва се от насекоми.  
Отговор: Райграс:............... Царевица:.......... Секирче: .............. Фасул: .............  Соя: ................ 
55. Отнесете дадените характеристики към съответните тъкани. (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри).  

1. Клетките й са най-малки по размери и се делят непрекъснато; 2. Клетките й заемат най-
голям обем в растението, като изпълняват хранителна, резервна и др. функции; 3. Клетките й са 
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със задебелени клетъчни стени, осигуряващи устойчивост, еластичност и здравина; 4. Клетките на 
тази тъкан са удължени и разположени една над друга, с отвори в клетъчните стени между тях; 5. 
Плоски клетки с разнообразна форма, плътно разположени една до друга, изпълняващи свързваща 
и защитна функция. 
Отговор: 

Основна 
тъкан 

Покривна 
тъкан 

Образувателна 
тъкан 

Механична 
тъкан 

Проводяща 
тъкан 

...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 
56. От изброените организми изберете само тези, които имат паразитен начин на живот. 
(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: ................................................................................. 
57. Подредете изброените животни (във възходящ ред) по сложност на развитие на нервната 
им система. (Отговорите въведете чрез съответните цифри).  
1. мравка; 2. актиния; 3. планария; 4. пиявица; 5. тения.    Отговор: .................................................. 
58. Подредете изброените животни (във възходящ ред), според устройството на 
храносмилателната им система. (Отговорите въведете чрез съответните цифри).  

1. медуза; 2. калмар; 3. планария; 4. нереис; 5. конски глист. Отговор: ....................................... 
59. 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: ................................................................................... 
60. 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: .................................................................................... 
61. При кои от червеите имат храносмилателна система, съставена от предно, средно и задно 
черво? (Отговорите въведете чрез съответните цифри).   

1. метил; 2. планария; 3. тения; 4. глист; 5. пиявица. Отговор: .................................................... 
62. 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: ...................................................................... 
63. Кои от изброените животни са от тип Прешленести червеи? (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри).   

1. малък метил; 2. детски глист; 3. дъждовен червей; 4. медицинска пиявица; 5. говежда тения; 
6. тубифекс; 7. конска пиявица; 8. зелен нереис; 9. конска актиния; 10. конски глист. 
Отговор: ...................................................................... 
64. Кои от изброените животни имат кръвоносна система? (Отговорите въведете чрез 
съответните цифри). 1. пиявици; 2. миди; 3. многочетинести червеи; 4. малочетинести червеи; 5. 
охлюви; 6. хидрови; 7. медузи; 8. корали; 9. кръгли червеи; 10. тении. 
Отговор: ...................................................................... 
65. Изброени са 5 групи животни (А, Б, В, Г, Д). Отговорете на въпросите (1, 2, 3, 4, 5), като 
отговора 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. .........................  


