
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 
Работен лист  - учебна седмица 11.05. –15.05.2020г. 

 
КЛАС: 5а                     К. Ангелова – учител по Биология и ЗО и IV ПИГ 

Ден и час от седмичното разписание: 12. 05.2020г./вторник /, 6-ти час 

ТЕСТ 
Име и фамилия………………………………………………………………………№…………… 

ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ И КРЪГОВРАТ НА ВЕЩЕСТВАТА В ПРИРОДАТА 

 

1. Коя от изброените клетки е специализирана да всмуква вода и 
минерални соли от почвата? 

а/ червена кръвна клетка              б/ нервната клетка 

в/ мускулната клетка                       г/ клетката на корена 

2. При кой процес растенията поглъщат светлинна енергия и изграждат 
хранителни вещества? 

а/ дишане                                            б/ отделяне 

в/ фотосинтеза                                   г/ движение 

3. Кой от изброените организми има несамостойно хранене? 

а/ тревисто растение                        б/ зелено водорасло 

в/ скакалец                                          г/ иглолистно дърво 

4. Кой от изброените органи НЕ принадлежи на храносмилателната система 
при животните? 

а/ стомах                                                б/ уста 

в/ черво                                                  г/ бъбрек 

5. При дишането в растителните клетки влизат молекули на: 

   а/ кислород                                        б/ въглероден диоксид 

   в/ минерални соли                           г/ глюкоза 

6. С трахеи дишат: 

   а/ насекомите                                     б/ растенията 

   в/ рибите                                              г/ нито едно от изброените 

7. Кой орган при животните пречиства кръвта от непотребните вещества? 

   а/ бял дроб                                           б/ сърце 



   в/ бъбрек                                               г/ хранопровод 

8. Кои са двете вещества, които се получават при фотосинтезата? 

    а/ глюкоза и кислород                       б/ минерални соли и вода 

    в/ въглероден диоксид и вода        г/ кислород и витамини 

9. С бели дробове диша: 

    а/ шаранът                                              б/ пчелата  

    в/ щъркелът                                            г/ кокичето 

10.  В кои от органи при животните става механичното смилане на храната? 

    а/ сърце и бъбрек                                  б/ трахеи и бял дроб 

    в/ уста и хранопровод                          г/ уста и стомах 

11.  Попълнете пропуснатите думи в текста: 

Човекът и всички други бозайници дишат с ……………………При вдишване 
въздухът навлиза през……………… или………………………… и преминава по 
дихателната тръба, наречена…………………………..Тя се разклонява на две по 
– малки тръби, които навлизат в белите дробове. Там всяка от тръбите 
продължава да се разклонява, подобно на клоните на дърво. Крайните 
разклонения завършват с……………………… - микроскопични мехурчета. Те 
са покрити с …………………………………. – малки кръвоносни съдове с тънки 
стени. 

12.  Как основните жизнени процеси са свързани с кръговрата на веществата 
в природата? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Точки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 
Скала за оценяване:   

Отличен 12 - 14 точки                             

Мн. добър 9 - 11 точки 

Добър  6 – 8 точки 

Среден 4 – 5 точки 

Слаб  0 – 3 точки 

 

Пожелавам Ви успех! 



      


