
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 
Работен лист  - учебна седмица  08.06. –12.06.2020г. 

 
К. Ангелова – учител по Биология и ЗО и IV ПИГ 

Клас: 5а   11. 06.2020г. - четвъртък - 1-ви час    Тип на урока: Годишен 
преговор 

ПРОВЕРЕТЕ КАКВО НАУЧИХТЕ 

1. Препишете и попълнете изреченията с думите маса, обем, време и дължина. 
Литърът е единица за………………… 
Градусът Целзий е единица за………………… 
Килограмът е единица за………………… 
Секундата е единица за………………… 

2. Препишете и попълнете пропуснатите числа: 
2 L = …ml          1500 ml = … L         2,5 kg = …g 

    1,2 L = …ml            500 ml = …L           37 g = …kg 
    0,2 L = …ml               50 ml = …L        0,68 kg = … g 
3. Запишете имената на планетите в Слънчевата система, като започнете от най – 

близката до слънцето. 

 
 

4. За кой процес се отнася определението: Постепенно проникване на частици на 
едно вещество между частиците на друго вещество поради непрекъснатото 
движение на молекулите 
а/ топлообмен                              б/ конвекция 
в/ дифузия                                      г/ гравитация 

5. При коя от изброените температури вода с маса един килограм има най – малък 
обем? 
а/ 2 °С          б/ 4 °С             в/ 10 °С              г/ 45 °С 

6. Солта се извлича от морската вода чрез: 
а/ утаяване на солта                    б/ филтруване на водата 
в/ изпарение на водата               г/ изпарение на солта 

7. Животинските клетки НЯМАТ: 
а/ клетъчна стена                          б/ ядро 
в/ клетъчна мембрана                 г/ цитоплазма 

8. Кой НЕ е вярно? Човекът има два: 
а/ бъбрека                                       б/ пикочопровода  
в/ бели дроба                                 г/ хранопровода 
 



9. Уреята е краен продукт от разграждането на: 
а/ скорбялата                                   б/ глюкозата 
в/ белтъците                                     г/ витаминете 

10. Кислородът се пренася от: 
а/ кръвната плазма                         б/ червените кръвни клетки 
в/ белите кръвни клетки                г/ кръвните плочици 

11. Чрез кой процес растенията изграждат хранителните си вещества? Опишете 
къде и как протича този процес! 

12. Кои са органите на дихателната система при човека и другите бозайници. 
Опишете жизнения процес дишане! 
 

 
 

 


