
 

Име, фамилия ……………………………………………………….......... Клас ……№ ……..  

           

Безгръбначни животни – контрол и оценка / тест/      12.03.2021 г. 

 
1. Животинската клетка за разлика от растителната НЕ притежава: 

А/ клетъчна стена         Б/ цитоплазма        В/ клетъчна мембрана        Г/ клетъчно ядро 

2. За хидрата е вярно, че: 

А/ е трипластно животно 

Б/ е соленоводен обитател 

В/ има мрежеста нервна система 

Г/ серазмножава само безполово 

3. За млечнобялата планария НЕ е вярно, че:  

А/ е хищно животно                     Б/ се отнася към клас Тении 

В/ има кожно-мускулна торба     Г/ има ганглийна нервна система 

4. Кой от представителите има затворена храносмилателна система? 

А/ детски глист     Б/ прешленест червей    В/ пиявица   Г/ млечнобяла планария 

5. Ракообразните имат: 

А/ един чифт антени 

Б/ тяло с хитинова обвивка 

В/ четири чифта ходилни крайници 

Г/ тяло, изградено от глава, гърди, коремче 

6. В койред са изброени само насекоми с пълна метаморфоза? 

А/ скакалец, щурец, пеперуда монарх, светулка   

Б/ скакалец, пеперуда монарх, светулка, седемточкова калинка 

В/ майски бръмбър, пеперуда монарх, светулка, щурец 

Г/ майски бръмбър, пеперуда монарх, светулка, седемточкова калинка 

7. В кой ред са изброени болести, причинени само от безгръбначни животни? 

А/ тениоза, аскаридоза, ехинококоза, ентеробиоза      

Б/ тениоза, аскаридоза, ехинококоза, токсоплазмоза     

В/ сънна болест, аскаридоза, малария, ентеробиоза 

Г/ дизентерия, аскаридоза, ехинококоза,   ентеробиоза 

8. Скърцане със зъби, сърбеж около ануса, раздразнителност, неразположение са 

симптоми на: 

А/ тениоза         Б/ аскаридоза           В/ токсоплазмоза             Г/ ехинококоза 

9. Обяснете кои от безгръбначните животни са ектопаразити и кои са ендопаразити. 

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

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

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

10. Отнесете всеки от представителите към съответния клас, със съответните числа: 

Клас Миди Видове 

Клас Охлюви  

Клас Главоноги  

 

1. рапан   2. стрида   3. градински охлюв  4. обикновена сепия   5. тридакна   6. беззъбка  7. 

калмар   8. наутилус   9. черноморска мида   10. синьопръстенен октопод 

 

задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

точки 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

брой точки 0 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 

оценка Слаб - 2 Среден - 3 Добър - 4 Мн. Добър- 5 Отличен - 6 

 


