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

КЛАС: 6а                     К. Ангелова – учител по Биология и ЗО и IV ПИГ 

Ден и час от седмичното разписание: 11. 05.2020г./понеделник /, 4 час 

ТЕСТ 

СТРУКТУРА И ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ ПРИ МНОГОКЛЕТЪЧНИТЕ ОРГАНИЗМИ 

1. По кои проводящи тръбички при растенията се движат разтворени 
във вода хранителни вещества от листата през стъблото към 
корена? 

а/ дървесинни                                   б/ ликови 

в/ артерии                                           г/ по нито едни от изброените 

2. Сърцето при бозайниците е изградено от: 

а/ 4 предсърдия и 4 камери          б/ 3 предсърдия и 3 камери 

в/ 1 предсърдие и 1 камера          г/ 2 предсърдия и 2 камери 

3. Нервната система при гръбначните животни е съставена от огромен 
брой нервни клетки, които изграждат: 

а/ кръвоносната система                б/ проводящата система 

в/ главен и гръбначен мозък         г/ белите дробове 

4. Опорно – двигателната система при гръбначните животни е 
изградена от:  

а/ само от кости                                  б/ само мускули 

в/ кости и кожа                                    г/ кости и мускули 

5. Движенията, които извършват листата и цветовете се наричат: 

   а/ бавни и необратими                   б/ растежни движения 

   в/ отваряне и затваряне                 г/ тургурни движения 

6. Клетката получена при оплождането се нарича: 

   а/ нервна                                             б/ полова 

   в/ зигота                                               г/ яйцеклетка 

7. Кой от изброените организми се размножава чрез пъпкуване? 

   а/ риба                                                   б/ чехълче 

   в/ морска звезда                                 г/ хидра 

 



 

 

8. При кой от изброените организми развитието протича непряко? 

    а/ октопод                                             б/ бръмбар 

    в/ мишка                                                г/ кон  

9. Кои от изброените растения се размножават със спори? 

    а/ бял бор и ела                                     б/ мъхове и папрати 

    в/ дъб и бук                                             г/ кокиче и мензухар 

10.  Пренасянето на прашниковите зърна върху плодника се нарича? 

    а/ оплождане                                         б/ опрашване 

    в/ отделяне                                             г/ хранене 

11.  Ако четири нервни клетки са свързани една с друга във верижка, коя 
от тях е свързана с жлеза или мускул: 

    а/ първата                                                б/ втората 

    в/ третата                                                  г/ четвъртата 

12.  Кое от твърденията за растежа и развитието е вярно? 

     а/ растенията първо се развиват, а после нарастват 

     б/ животните първо нарастват, а после се развиват 

     в/ само човекът расте и се развива едновременно 

     г/ процесите растеж и развитие протичат едновременно и зависят 
един от друг 

13. Попълнете пропуснатите думи в текста: 

През зародишния етап на развитие при цветните растения се 
образува……………….В него е разположен……………….Частите на зародиша 
са…………………………..;………………………………….. и …………………………………………….. 

Семето има здрава…………………………..обвивка. В него има 
много………………………вещества, от които се изхранва………………………………… 

Когато попадне при благоприятни условия( влага, топлина, кислород), 
семето………………………………  

 

 

 



 

 

14. Запишете определението за: 

Артериите са………………………………………………………………................................. 

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

Вените са………………………………………………………………………………………………………. 

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

Предсърдието е …………………………………………………………………………………………… 

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

Камерита е…………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Точки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 
Скала за оценяване:   

Отличен 14 - 16 точки                             

Мн. добър 11 - 13 точки 

Добър  8 – 10 точки 

Среден 6 – 7 точки 

Слаб  0 – 5 точки 

 

 

Пожелавам Ви успех! 

      


