
 

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

           

Царство растения и царство гъби – контрол и оценка / тест/      22.01.2021 г. 

 
1. Кая клетъчна структура присъства САМО в растителната клетка? 

А/ вокуола         Б/ цитоплазма        В/ клетъчна мембрана        Г/ ядро 

2. Основните видове тъкани при растенията са: 

А/ образувателна, основна, епителна, проводяща, механична 

Б/ образувателна, основна, покривна, проводяща, механична 

В/ образувателна, основна, покривна, транспортна, механична 

Г/ / образувателна, съединителна, покривна, проводяща, механична 

3. Стъблото е растителен орган, който:  

А/ винаги фотосинтезира                 Б/ има неограничен строеж 

В/ не притежава покривна тъкан     Г/ се отнася към размножителните органи 

4. Двуполовия цвят притежава: 

А/ само тичинки     Б/ само плодници    В/ семенни люспи   Г/ тичинки и плодници 

5. За мъховете НЕ е вярно, че: 

А/ са талусни растения 

Б/ са кормусни растения 

В/ половото размножаване е зависимо от водата 

Г/ стъбълцето е прикрепено към почвата с ризоиди 

6. Едносемеделните растения за разлика от двусемеделните притежават: 

А/ семе с един семедел                             Б/ осева коренова система 

В/ мрежовидно жилкуване на листата    Г/ разположени в кръг проводящи снопчета 

7. Коя от посочените гъби е отровна: 

А/ Червена мухоморка     Б/ Полска печурка    В/ Обикновена манатарка   Г/ Булка гъба  

8. Покритосеменните растения се различават от голосеменните по това, че: 

А/ господстващото поколение е полово 

Б/ в шишарките се образуват половите клетки 

В/ след оплождане плодникът образува плод 

Г/ семепъпките и семената са разположени открито върху семенните люспи 

9. Запишете пет правила за превенция на заболявания, причинени от представители 

на царство Гъби: 
1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

10. Отнесете всеки от видовете към съответния подотдел, със съответните числа: 

Подотдел Видове 

Голосеменни  

Покритосеменни  

 

1. бял бор   2. момино сълза   3. царевица   4. грах   5. черна мура   6. круша   

7. хвойна   8. детелина   9. невен   10. пшеница 

 

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 

 


